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FRASE DA 
SEMANA

OBITUÁRIO 10/09/2021 a 
16/09/2021

10/09 – Celso Eugênio 
Schumann (Dido), 74 

anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. 

Funerária Mazzarino.

10/09 – Nelson 
Schmitz, 44 anos.

Cemitério Municipal de Roca 
Sales. Funerária Delano.

13/09 – Erasmo Carlos 
Zandonato, 49 anos.

Cemitério de Linha Santa 
Teresinha, Encantado. 
Funerária Mazzarino.

14/09 – Candido 
Rigatti, 91 anos.

Cemitério de Linha Alegre, 
Muçum. Funerária Garibotti.

15/09 – Domingos 
Reginatto, 73 anos.

Cemitério Municipal de Relvado. 
Funerária Arezi.

15/09 – Ester Pederiva, 
89 anos.

Cemitério São Pedro, Encantado. 
Funerária Mazzarino.

16/09 – Nelson 
Levandoski, 39 anos.

Cemitério de Jacarezinho, 
Encantado. Funerária Arezi.

16/09 – Cecília Grassi, 
100 anos.

Cemitério São Carlos de Palmas, 
Arroio do Meio. 

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

EDIÇÃO Nº: 2.564
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

“À comunidade de 
Encantado � ca o 
meu agradecimento 
por ter nos 
acompanhado nessa 
trajetória, que foi de 
oito semanas até a 
� nal do concurso”. 
Láira Giovanella 
Rheinheimer, 
Rainha de Encantado, ao 
deixar sua mensagem para a 
comunidade encantadense 

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

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

 Leitor do Jornal 
Opinião enviou o 
seguinte relato: “a 
‘obra’ mostrada na 
foto foi executada na 
tarde da quinta-feira 
(16) e, pasmem, ao 
ser questionado o 
motivo e quem havia 
autorizado, simplesmente 
o responsável por parte 
da Prefeitura não soube 
explicar. Não houve 
comunicado prévio, não 
houve planejamento, 
não houve consideração 
conosco: o contribuinte. 
Triste realidade do poder 
público municipal, onde, 
pelo visto, não se tem 
controle sobre o que é 
gestão’, desabafa.

ASFALTO COMUNITÁRIO
Avançam os trabalhos 
de preparação 
da estrada na 
Linha São Luis

A equipe da Administração Municipal de 
Encantado intensi� ca o serviço de preparação 
da estrada de Linha São Luís, que receberá a 
pavimentação asfáltica.

Conforme o secretário de Agricultura, Odocir 
Bagatini, cerca de 60% do trabalho, que compreende 
o alargamento da via para a colocação da base e a 
instalação dos tubos, já está pronto. A primeira etapa 
compreende um trecho de 750 metros que sai da 
rodovia ERS-332 em direção à localidade.

Escola Farrapos 
Recolhimento do 
lixo eletrônico, 
eletrodomésticos 
e vidros será neste 
sábado

Neste sábado (18), das 8h às 12h, a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Farrapos, de Encantado, fará 
o recolhimento do lixo eletrônico, eletrodomésticos 
e vidros na Praça da Bandeira. A atividade será na 
modalidade de drive thru. 

As pessoas que participarem vão ganhar uma muda 
de árvore, como símbolo do que está sendo plantado 
para as próximas gerações. As arrecadações do 
evento serão revertidas para os catadores de materiais 
recicláveis do município. 

FATO OCORRE NA RUA 
NATALÍCIO PEREIRA

DE QUEM É, NINGUÉM SABE, 
NINGUÉM VIU

Assinaturas e Publicidades
Escaneie o QR Code com a câmera do 

seu celular e fale com nossos consultores.

3751-1580

Notícias com 

 demeio século

credibilidade.

Assine o Opinião.
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encantadoVereador se manifestou na sessão da segunda-feira (13)

Roberto Salton sugere troca no 
comando da Secretaria da Saúde
O atendimento prestado 

pela Secretaria da Saúde 
de Encantado voltou a ser 

pauta na Câmara de Vereadores de 
Encantado, na sessão da segunda-
feira (13). Roberto Salton (PDT), 
cobrou que o prefeito Jonas Calvi 
realize modificações para que 
diminuam as queixas feitas pela 
população.

De acordo com o vereador, a 
secretária da saúde de Encantado, 
Clarissa da Rosa Pretto Scatola, 
não respondeu um pedido feito por 
ele via Whatsapp mesmo tendo se 
passado 12 dias após a solicitação. 

“Baba-ovo, puxa-saco e preguiçoso 
tem que tirar da volta. Eu não 
consigo fazer parte de equipe que 
tem pessoas desta natureza. Não é 
tudo aquilo que dizem que tá ruim, 
se faz muito na saúde de Encantado. 
Mas também não é aquilo tudo que 
diz que tá bom”, declarou. 

O pedetista ainda cobrou por 
não ter sido atendido pela chefe da 
pasta em visita feita na prefeitura. 
Salton reiterou que está insatisfeito 
com as reclamações feitas pela 
população. “Tem gente achando 
na prefeitura que é, insubstituível, 
que fica dizendo “Ah, se não sou 

eu, ninguém faz”. Mentira! Se Deus 
hoje te levar tem 10 na fila e vão 
fazer melhor”, esbravejou. 

Outros vereadores também 
abordaram o assunto. Joel Bottoni 
(PSDB) e Valdecir Conzatti (MDB) 
defenderam o trabalho feito na 
secretaria. Em contrapartida, 
Marino Deves (Progressistas) 
lembrou que o trabalho de quem 
coordena a área da saúde carece de 
disponibilidade via telefone durante 
24h.

Henrique Pedersini 
jornalista 

“O telefOne 
da 
SecRetáRia 
claRiSSa 
funciOna 
24h pOR dia”

Ao ser questionada 
pelo Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom), a Secretária 
Clarissa da Rosa Pretto 
Scatola comentou o que 
foi dito pelo vereador:

“Sobre o ocorrido 
esta noite, é preciso 
ressaltar quatro 
pontos:

Primeiro: Tudo que 
precisar ser ajustado, 
será feito, visto que 
estamos saindo de 
casa, período crítico da 
pandemia (Encantado 
atingiu 100% das 
pessoas vacinadas para 
o público alvo). Entendo 
a necessidade das 
pessoas nesta retomada, 
por isso estamos todos 

os dias buscando o 
melhor do serviço para 
atender esta demanda.

Segundo: A certeza 
de que os serviços 
contratados pelo 
município de nível 
hospitalar como PA 
(Pronto-Atendimento) 
reforço estão sendo 
efetivos e sempre 
dando suporte à 
atenção básica, pela 
sua grande demanda, 
inclusive represada pela 
pandemia.

Terceiro: Nesta 
gestão que iniciou 
com o Prefeito 
Adroaldo Conzatti e 
tem a continuidade do 
Prefeito Jonas não será 
permitido fura fila por 
se tratar de A ou B, 
familiar de conhecido 
ou por ser partidário, 
porque prezamos pelo 
respeito ao cidadão 
e trabalhamos com 
muita transparência e 
imparcialidade. Com 
saúde não se faz política 
partidária, e assim se faz 

o bem para as pessoas.
Sempre reiteramos 

a todos da nossa 
equipe: nem sempre 
agradaremos a todos, 
sabemos que muito 
temos a melhorar, 
saúde nunca fica 
estagnada. Por isso 
sempre devemos buscar 
aperfeiçoarmos os 
serviços e atender da 
melhor forma possível as 
pessoas.

Quarto: Dos últimos 
quatro anos para cá, 
a farmácia municipal 
aumentou em mais 
de 100 o número 
de medicamentos 
disponíveis. Logicamente 
que alguns vão faltar, 
ainda mais se tratando 
que o mundo inteiro se 
encontra enfrentando 
uma pandemia e a busca 
por medicamentos 
ocorre em todos os 
lugares.

Ainda assim, 
entendemos que 
todas as críticas são 
importantes, porque o 

intuito da administração 
é acertar.

O telefone da 
Secretária Clarissa 
funciona 24h por dia, 
mas é preciso lembrar 
que a Secretária também 
é mãe, constituiu família. 
Para complementar 
ainda mais os serviços 
de saúde, o município 
está realizando uma 
licitação para serviços 
de telemedicina, que 
vai possibilitar aos 
encantadenses a 
marcação de exames 
e consultas através de 
aplicativo de celular. 
Tudo para facilitar a 
vida da nossa gente”, 
concluiu.

Outros vereadores 
também abordaram o 
tema nas manifestações 
de tribuna. Nenhum 
projeto foi votado. 
A sessão ainda teve 
homenagens para 
tradicionalistas 
que representaram 
Encantado nos últimos 
tempos.

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)

homenagens aos 
tradicionalistas 

Nas duas últimas duas sessões, cinco moções 
de aplausos foram aprovadas para homenagear 
tradicionalistas de Encantado. As pessoas 
mencionadas estiveram na Câmara nesta semana 
para receber o reconhecimento pelos vereadores. 

Vitória Cuciolli Giacomolli, por ter participado 
e levado o nome do município de Encantado na 
50ª Ciranda Estadual de Prendas do Rio Grande 
do Sul, ficando em 8º lugar neste concurso. 

Isabelli de Souza Bertozzi, por ter levado o 
nome de Encantado durante o tempo em que 
esteve com a faixa de 2ª Prenda Mirim da 24ª 
Região Tradicionalista nos anos de 2019/2021. 

Aos 60 anos do CTG Guisepe Garibaldi, 
entidade de cunho cultural que vem há 60 anos 
cultivando as tradições gaúchas e ensinando 
para crianças, jovens e adultos a importância de 
preservar nossa história. 

Para as Entidades Tradicionalistas do 
Município de Encantado que participaram do 
acendimento da chama Crioula realizado dia 04 
de setembro no Cristo Protetor, no morro das 
antenas. 

Aos Encantadenses Maria Eduarda Slaifer 
e Ângelo Costa Bianchi, pela conquista de 
1ª Prenda Mirim e Piá Mirim da 24ª Região 
Tradicionalista, concurso realizado dia 07 
de setembro no CTG Chaleira Preta. Eles 
representam o GAN Anita Garibaldi. 

Salton é do PDT, que integra bancada de 
situação ao Governo Municipal 

HENRiquE PEDERSiNi 
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DE OLHO EM ROCA

Região 

Codevat lança 
Consulta Popular

O Conselho de 
Desenvolvimento 
do Vale do Taquari 
(Codevat) realizou na 
segunda-feira (13), a 
Assembleia Regional 
de lançamento da 
Consulta Popular 2021. 
O encontro coordenado 
pelo presidente 
Luciano Moresco e a 
vice-presidente Cintia 
Agostini ocorreu na 
Universidade do Vale 
do Taquari (Univates) e 
apresentou o formato do 
processo que, neste ano, 
será totalmente digital 
e ocorrerá por meio do 
aplicativo Colab e do 
site da Consulta Popular 
(consultapopular.rs.gov.
br).

Cintia destacou 
que o processo de 
2021 terá mudanças 
relevantes, entre elas, 
o aplicativo Colab. "O 
novo formato de votação 
e envio de projetos, por 
meio do aplicativo de 
participação direta da 
sociedade, visa ampliar o 
envolvimento da região", 
a� rma.

A diretora do 
Departamento de 
Articulação Regional 
e Participação 
da Secretaria de 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
do Governo do 
Estado, Bruna Blos, 
também participou 
da Assembleia. "Esse 
novo formato digital 
possibilita que qualquer 
cidadão indique 
suas propostas. É 
um modelo de fácil 
acesso e utilização. O 
aplicativo permitirá o 
encaminhamento de 
propostas de abrangência 
regional até o dia 12 de 
outubro", disse.

As propostas 
publicadas deverão 
ser apresentadas com 
base em 11 categorias: 
Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural; 
Turismo; Assistência 
Social; Meio Ambiente e 
Infraestrutura; Cultura; 
Obras e Habitação; 
Transporte; Esporte e 
Lazer; Desenvolvimento 
Econômico; Inovação, 
Ciência e Tecnologia; 
Direitos Humanos. As 
propostas publicadas 
serão analisadas 
pelas secretarias 
correspondentes, 
considerando alguns 
critérios, entre eles 
viabilidade orçamentária 
da região e alinhamento 
com o Mapa Estratégico 
do Governo.

Presidente Luciano Moresco 
coordenou a assembleia

CRONOGRAMA
12/10 - Prazo final para as publicações no  

    Colab;
04/11, às 16h - Assembleias Regional virtual;
Novembro - em Data a ser definida -          

   Assembleia Ampliada Virtual;
22 a 30/11 - Votação da Consulta Popular;
02/12 - Divulgação dos resultados.

 O Governo prevê 
para a votação deste ano 
a destinação de um total 
de R$ 30 milhões para o 
Estado, divididos em 28 
Coredes. O valor é 50% 
maior do que o repassado 
para o programa 
em 2020. O recurso 
contemplará projetos 
de desenvolvimento 
regionais. No Vale do 
Taquari, o projeto mais 
votado receberá R$ 
942.857,00.

 O presidente Luciano 
Moresco lembra que 
os projetos serão 
discutidos e votados 
neste ano e executado 
no orçamento de 2022. 
"Serão pouco mais de 
R$ 942 mil destinados 
para a região no 
orçamento do próximo 

ano e esse recurso deverá 
abranger projetos que 
atendam regionalmente 
os 36 municípios que 
compõem o Vale do 
Taquari", lembra. "Não 
participam da votação 
as áreas de segurança 
pública, saúde e 
educação, que no passado 
estavam incluídas. O 
governo e o Fórum dos 
Coredes tomaram por 
bem excluí-las pelo fato 
de já serem de grande 
responsabilidade do 
Estado, possibilitando 
o investimento e o 
crescimento de outros 
setores da economia 
para que, no � m, 
possamos alcançar 
o desenvolvimento 
econômico regional", 
a� rma Moresco.

DIVULGAÇÃO

Aplicativo Colab
Para participar da Consulta Popular 2021, o 

cidadão precisará baixar o aplicativo do Colab no Play 
Store (Android) ou na Apple Store (iOS) e preencher 
o cadastro com seus dados. O segundo passo será a 
escolha de onde o cidadão deseja implementar a sua 
proposta, podendo digitar o endereço ou indicar por 
meio do "pin" (localizaçã o) a região desejada.

 As propostas serão encaminhadas em formato de 
postagem, com descrição da ideia de forma direta, 
com justi� cativa da importância para a região. O 
cidadão terá um limite de 120 caracteres para escrever 
a proposta, podendo utilizar-se de foto para melhor 
ilustrar, e poderá consultar os Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento (PED) de cada Corede.

A cédula
A cédula de votação da região será composta 

por três projetos. Um deles será o mais curtido 
pelo aplicativo Colab, novidade na edição deste 
ano. Os outros dois que poderão compor a cédula 
começarão a ser discutidos na assembleia regional 
virtual que ocorrerá no dia 4 de novembro, às 
16h. Neste encontro, os projetos trazidos pelos 
participantes serão debatidos, aperfeiçoados e 
uni� cados para que cheguem na cédula o mais 
desenvolvidos possível.

 Os dois projetos da região serão escolhidos 
na Assembleia Ampliada, em data a ser de� nida 
pelo Governo do Estado. Os projetos deverão ser 
de duas áreas distintas, conforme de� nido pelos 
representantes da assembleia desta segunda-feira. 
"A assembleia decidiu manter esse formato, pois 
assim vários segmentos da sociedade regional 
se mobilizam para essa participação", destaca o 
presidente.

 Os projetos da região serão submetidos à 
votação popular pelo aplicativo ou pelo site entre 
os dias 22 e 30 de novembro. A cédula de votação 
será composta por três projetos e somente o mais 
votado será contemplado. Os resultados serão 
conhecidos no dia 2 de dezembro.

Rede de água 
do bairro 
Sete de 
Setembro 
vai receber 
melhorias

Em encontro 
realizado no gabinete 
do prefeito Amilton 
Fontana, com 
lideranças do bairro 
Sete de Setembro, 
a administração 
municipal con� rmou 
que a rede de água será 
trocada. A conquista 

Praça infantil da Comunidade 
da Constância será 
inaugurada no domingo

Será inaugurada neste domingo (19), às 
10h, a praça infantil – Estrelinhas do Botafogo, 
construída junto à sede esportiva na comunidade 
da Constância. A obra é fruto de uma iniciativa da 
diretoria do clube e moradores da comunidade, e 
busca atender a uma demanda daquele local que é 
muito frequentado por crianças, especialmente no 
� nal de semana.  Ao meio-dia será servido almoço 
com salsichão, carne de rês, frango, massa, cuca e 
saladas. O valor do cartão é de R$ 40,00.

CRAS lança projeto Vivências
Foi lançado o� cialmente na manhã do último 

sábado, no programa Comunidade Em Foco, da 
Rádio Encantado, o projeto Vivências. A Assistente 
Social do Cras Casa da Amizade, Graziela Lorenzi, 
em parceria com a Administração Municipal, está 
coordenando este projeto que pretende mapear os 
cidadãos roca-salense acima de 95 anos. Conforme 
a Assistente Social, “o objetivo da iniciativa é 
identi� car o segredo da longevidade e organizar 
uma exposição fotográ� ca deste público”.  Através 
de uma busca ativa nos domicílios, com o apoio 
da secretaria municipal da saúde, até o momento 
foram identi� cadas 17 pessoas com idade acima de 
95 anos, sendo quatro homens e 13 mulheres. Seis 
residindo na área urbana e onze na área rural do 
município. 

foi possível graças à emenda parlamentar  no valor 
de R$ 100 mil do deputado Márcio Biolchi (MDB). 
Os valores serão direcionados ao setor da saúde, já 
que a obra pertence à área do saneamento básico. 
O próximo passo será  a realização de licitação 
para compra do encanamento. Os trabalhos devem 
iniciar em janeiro do próximo ano.

Trabalhos foram finalizados ontem 

CLAUDINEI COFFERRI 
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Trevo da morte 
Aproveitando a presença do secretário estadual de 

Logística e Transporte, Juvir Costella, o vereador de 
Muçum, Mauro Cipriani encaminhou proposta ao 
mesmo, para que seja viabilizada a implantação de 
uma área de escape no trevo de acesso ao município 
no bairro Fátima.

Justificativa 
Conforme o vereador (6º mandato), no local 

conhecido como “Trevo da Morte” já foram 
registrados inúmeros acidentes, inclusive com vítimas 
fatais, por se tratar do � nal de uma serra. 

Emenda parlamentar 
O vereador Cipriani também comemora o 

pagamento de emenda parlamentar no valor de R$ 
200.000, destinada pelo deputado federal Alceu 
Moreira.

Refis 
municipal 

Os 
inadimplentes 
de Muçum 
(pessoa física ou 
jurídica) têm a 
oportunidade de 
� car em dia com o 
erário público. Foi 
criado o Programa 
de Recuperação 
Fiscal (Re� s). 
Os interessados 
deverão fazer 
inscrição no 
setor de tributos 
municipais 
até o dia 13 de 
dezembro. 

Opções 
Quem aderir 

ao projeto poderá 
regularizar dívidas 
com desconto de 
80% das multas 
e juros (à vista). 
Ainda existe a 
possibilidade de 
parcelamento: em 
três vezes, será 
bene� ciado com 
60% de desconto. 
Já quem optar 
pelo parcelamento 
em 10 vezes terá 

desconto de 40%. 

Imposto sobre a propriedade 
Territorial Rural 

O sindicato dos trabalhadores Rurais de Muçum 
alerta aos produtores para a declaração anual do 
ITR. O prazo � nal é 29 de setembro. 

Educação Fiscal 
Tramita na câmara de vereadores de Muçum projeto 

de lei que institui o programa de Educação Fiscal. O 
objetivo do projeto é estimular os setores produtivos do 
município e orientar crianças e adolescentes em idade 
escolar em relação ao tema de arrecadação e utilização 
de forma correta dos recursos. 

Nota premiada 
Outro projeto que tramita na casa legislativa 

autoriza o poder executivo a implantar o Programa 
Nota Premiada. O objetivo é estimular o comércio e 
produtores com a extração de notas � scais e trocar 
por bônus concorrendo a prêmios. 

Escola Cidade Alta 
Na semana que passou, a escola municipal 

Jardim Cidade Alta de Muçum completou 
25 anos de fundação. Na sexta-feira (10) foi 
realizada homenagem ao educandário, que 
contou com a administração, secretários 
municipais, professores e colaboradores. 

Melhorias no acesso 
Na oportunidade, o prefeito Mateus Trojan 

também compartilhou com a comunidade 
que foi aprovada junto à Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) a realização de melhorias no 
acesso do Bairro, com pista de desaceleração, 
recuo central e melhoria na sinalização, 
tornando o acesso mais seguro. A obra deve ser 

realizada dentro de 90 dias.

Funcionários 
O vereador Elton Pezzi solicita ao poder executivo informações quanto ao 

número de funcionários ativos, bem como, inativos e terceirizados que compõem 
o quadro da administração. 

Precatórios 
Nos primeiros seis meses deste ano, a 
Administração Municipal pagou mais 
de R$ 1 milhão em precatórios. O valor, 
usado para cumprir as obrigações 
jurídicas e � nanceiras, foi oriundo 
de recursos próprios e poderia ser 
utilizado em novas obras e projetos. 

Reconhecimento
Com isso, a Administração recebeu 

reconhecimento do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-
RS), por quitar, neste ano, a totalidade 
dos valores atrasados referentes a 2020 
e por estar em dia com as obrigações 
atuais.

Projeto Colhendo Saúde 
Recentemente, a secretaria de assistência social repassou mudas de árvores 

frutíferas referentes ao projeto Colhendo Saúde. Ele é desenvolvido pela Secretaria 
da Assistência Social, em parceria com a Emater/RS – Ascar.

Incentivo 
O projeto incentiva o plantio e cultivo de mudas frutíferas, tendo como premissas 

a promoção da soberania alimentar e o estímulo da produção diversi� cada. A 
aquisição das mudas se deu através de recurso de R$ 1 mil, destinado pelo Sicredi 
Região dos Vales.

reconhecimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RS

Administração municipal 
solicita melhorias no 
“Trevo da Morte”
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Escolha da Soberana
SÍMBOLOS PERENES 

DE ENCANTADO

Cada município elege, mesmo informalmente, 
seus símbolos que o imaginário popular os 
torna perenes. No evento de escolha da corte 

da Soberana de Encantado, � cou evidente dois desses 
ícones da nossa cultura que estão eternizadas nas 
mentes e corações dos encantadenses. 

HINO
A senhora Cândida Carvalho Chanan, autora da 

letra e da música do Hino de Encantado, terá sua 
obra cantada e executada em verso e prosa em todas 
as manifestações que celebrarem Encantado e sua 
gente. Graças a Deus e às nossas memórias e à nossa 
história, o hino vai existir sempre. Daqui a mil anos, 
daqui a dez vezes dez mil anos, os versos e os acordes 
ainda estarão alegrando o coração das crianças, dos 
jovens, dos adultos, en� m de todos os encantadenses.

A senhora Cândida, a dona Lilía, soube traduzir 
nosso caráter hospitaleiro e trabalhador, que 
transformou a terra em fertilidade, produção 
e desenvolvimento. E ainda pediu a Deus que 
abençoasse sua gente.

Inesquecível !

MAJESTADE
Diz o ditado: Quem foi Rainha, nunca perde a 

majestade. Este pensamento atingiu as pessoas que 
assistiam ao evento, no Auditório Itália do Centro 
Administrativo ou por meio digital da Soberana 
quando outro emblema de Encantado foi chamado: 
a nossa eterna Soberana, Shirlei Tarter Garcia, a 
Rainha do Cinquentenário. Ela protagonizou um dos 
momentos mais emocionantes da noite quando subiu 
ao palco para ser homenageada juntamente com as 
demais rainhas e princesas do município.

A senhora Shirlei, esposa do meu saudoso amigo, 
Marcos Garcia, mostrou que o espírito mantém a 
beleza, pelo caráter e generosidade que deixam a 
todos deslumbrados.

FESTA
A etapa � nal da escolha das Soberanas foi um 

grande espetáculo que orgulhou os encantadenses. 
Do Mestre de Cerimônias, Diogo Fedrizzi, passando 
pelos responsáveis pelo som, iluminação, � lmagem 
e o playlist das músicas. Merecem aplausos os 
que atuaram na execução do projeto que teve 
como presidente da Comissão Organizadora, a 
primeira dama, senhora Taísa Bombassaro Calvi, 
e a coordenação de Janete Cardoso Masiero, com 
direção de Ricardo Werner e a orientação de Marta 
Filter, Paola Oliveira e Letícia Baroni. Tudo foi 
muito pro� ssional e de repercussão muito positiva. 
Destaque ainda para a Ângela Reali que ancorou as 
lives preliminares das Soberanas.

ESTÚDIO PRIME/PREFEITURA DE ENCANTADO

OPINIÕES & INFORMAÇÕES
OS “GURI” DA POLÍTICA 
REGIONAL

Um observador da política dos nossos 
municípios destacou para a coluna a 
nova geração de jovens prefeitos eleitos 
no ano passado. São personagens que 
representam uma “juvenilização” das 
lideranças políticas e na administração 
dos municípios. A saber:

>> Mateus Trojan (MDB), 26 anos de 
Muçum;

>> Tiago Michelon (PL), 30 anos de 
Vespasiano Correa;

>> Tiago Grando (MDB), 32 anos de 
Dois Lajeado (reeleito).

Podem se enquadrar nesta faixa dos 
“guri”:

>> Jocimar Valler (MDB), 43 anos de 
Coqueiro Baixo;

>> Jonas Calvi (PTB), 44 anos de 
Encantado.

Embora não seja uma crítica ou 
restrição a gestores mais velhos e 
experientes, em termos de programas e 
projetos de abrangência regional é muito 
positivo a mescla de prefeitos jovens e 
até inexperientes em alguns aspectos, 
na convivência com administradores 
mais experimentados na condução dos 
negócios públicos. E a “juvenilização” 
também favorece a implantação de novas 
tecnologias inovativas, que bene� ciarão 
o desenvolvimento da Região. Junto com 
os mais experientes, as administrações 
vão avançar nos processos de integração 
que estão sendo gestados pelos prefeitos.

GOVERNO DO ESTADO
Apesar de algumas de� nições, o 

ambiente de candidaturas ao Governo do 
Estado continua ainda confuso, conforme 
admitiu o deputado federal Giovani 
Feltes, em entrevista ao colega Dilamar 
dos Passos, no Programa Jornal do Meio 
Dia, de sexta-feira (10). Ele visitou a 
Encantado acompanhado do vereador 
Valdecir Conzatti. Feltes é um dos mais 
experientes parlamentares gaúchos, 
tendo sido vereador, prefeito, deputado 
estadual e federal. Admitiu que no MDB 
existem ainda muitas inde� nições sobre 
nomes e coligações, embora considere 
que seu partido tenha bons nomes como 
o deputado federal Alceu Moreira e o 
atual presidente da Assembleia, Gabriel 
Souza. Sobre seu nome, con� rmou que é 
candidato a reeleição, mas não descarta 
uma candidatura majoritária no futuro. 
Questionado por Dilamar, ressaltou que 
o nome hors concours ao Governo é o 
ex-governador José Ivo Sartori, embora 
tenha sinalizado que pretende tentar 
o Senado. Destacou o bom trabalho 
realizado por Sartori, que enfrentou as 
di� culdades � nanceiras sem esconder 
a realidade da população. O deputado 
Giovani Feltes foi secretário da Fazenda 
na gestão do pemedebista.

ESQUERDA
Dois candidatos estão de� nidos nas 

esquerdas: o deputado estadual Edegar 
Pretto, do PT, anunciado esta semana, e o 
ex-deputado Beto Albuquerque, do PSB.

ROMILDO
O PDT aposta na candidatura do 

presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. 
Duas indiscrições nos bastidores: uma 
é que ele estaria “sonhando” com uma 
coligação do PT. Outra mais pragmática, 
seria um acordo com um partido de 
centro, tipo MDB. Segundo a coluna 
apurou nos bastidores gremistas, 
Romildo, cuja gestão termina no � nal de 
2022, deverá se afastar da Presidência até 
o � nal deste ano. 

BOLSONARISMO
Como até o monumento de Júlio de 

Castilhos na Praça da Matriz em frente 
ao Piratini sabe, o “bolsonarismo” poderá 
ter dois candidatos a governador: o 
senador Luis Carlos Heinze (PP) e o 
ministro Onyx Lorenzoni (DEM).

CANDIDATURA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

O monumento do Júlio de Castilhos 
também tem certeza que o projeto de 
Eduardo Leite é a Presidência. Se o 
PSDB deixar. Mas, é mais provável que 
a situação concorra com o atual vice-
governador, delegado Ranolfo Vieira 
Junior, que saiu rompido com o PTB 
nacional. Ele vem com uma plataforma 
eleitoral consistente que são os bons 
números da Segurança Pública.  Na 
semana passada, o vice-governador 
divulgou que o Estado está conseguindo 
reduzir os números de homicídios. Em 
agosto, foram 10 meses consecutivos 
com esse indicador em queda de 23%. É 
o menor número de homicídios para o 
período de um mês em 15 anos. Também 
nos latrocínios, que é o roubo com 
resultado morte, em 20%. Os roubos de 
veículos apresentaram redução de 41,3% 
frente a agosto do ano passado. Boa parte 
dessa redução se deve à diminuição dos 
casos em Porto Alegre.

ENCANTADO E REGIÃO 

O cenário de candidaturas ao Governo 
do Estado também in� uenciará algumas 
possíveis mudanças partidárias nos 
nossos municípios. Além da in� uência 
da campanha à Presidência da República 
no ânimo do eleitor e na postura dos 
que buscam vaga na Assembleia e no 
Congresso Nacional, certamente a eleição 
para governador pesará nos quadros 
partidários municipais.

shirlei foi rainha do cinquentenário
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Saúde Novo serviço é resultado de muito empenho!

Clínica Abrace e EscuteBem 
Aparelhos Auditivos: uma 
parceria que veio para fi car
Buscando sempre 

a cultura do 
bem-estar, a 

Clínica Abrace promove 
um atendimento 
multipro� ssional 
voltado à saúde e 
educação de seus 
clientes. No mercado 
desde 2017, iniciou suas 
atividades com uma 
proposta diferenciada 
no atendimento em 
psicologia, com a 
premissa de supervisão, 
para dar melhor 
suporte aos clientes e 
às suas necessidades. 
Hoje, a Abrace conta 
com 14 pro� ssionais, 
atendendo nas áreas de 
Psicologia, Nutrição, 
Terapia Ocupacional, 
Psicopedagogia, 
Musicalização Infantil e 
Fonoaudiologia.

A Clínica atende 
todas as faixas etárias, 
sempre com a intenção 
de resolver a demanda 
necessária de cada 
pessoa, alcançando 
e aperfeiçoando as 
habilidades necessárias. 
Com a abrangência nos 
serviços oferecidos, 
há um ano a Clínica 
Abrace está atendendo 
no Edifício Millenium, 
localizado na Rua 
Duque de Caxias, 
nº 411, sala 605, no 
Centro de Encantado. 
Com a mudança, conta 
agora com cinco salas 
especializadas para 
os atendimentos das 
equipes pro� ssionais.

César Augusto Husak
jornalista

Aparelhos 
auditivos

Recentemente, 
com a estrutura 
aprimorada, a Abrace 
fechou parceria 
com a empresa 
EscuteBem, passando 
a vender aparelhos 
auditivos e oferecer 
toda a manutenção 
e suporte para este 
tipo de serviço. A 
EscuteBem, que 
tem sede em Porto 
Alegre, é renomada e 
conceituada na área 
de assistência auditiva.

A fonoaudióloga 
Eduarda Pazini 
compreende que a 
audição é essencial 
para o conforto e a 
qualidade de vida, 
principalmente na 
terceira idade, o 
que envolve contar 
com uma empresa 
capacitada para 
oferecer um produto 
de qualidade. 
“A estrutura de 
acolhimento é bem 
ampla porque essa 
pessoa que vem para 
a Clínica às vezes 
procurando uma pilha 
ou qualquer situação 
relacionada ao 
aparelho, por exemplo, 
terá pro� ssionais 
capacitados, que 
poderão o acolher 
nessas circunstâncias”, 
explicou a pro� ssional.

Ademais, Eduarda 

a� rma que além de 
aprimorar a qualidade 
de vida, a compra de 
um aparelho auditivo é 
um investimento para 
a saúde da pessoa. “O 
acesso a manutenção 
dos aparelhos depois 
da aquisição é vitalício, 
e toda vez que o 
paciente necessitar 
de atendimento, 
regulagem do aparelho 
ou qualquer tipo de 
manutenção, terá este 
serviço ao alcance 
com a fonoaudióloga 
sempre que precisar”, 

sustentou.
A Abrace, com 

este novo serviço, 
busca alcançar, além 
de pessoas com 
problemas auditivos, 
os familiares, 
principalmente 
de idosos, que 

podem ajudar nesta 
questão de bem-
estar. “A família 
precisa aprender 
como melhorar e 
dar mais conforto 
à comunicação e o 
convívio das pessoas 
com problemas de 
audição. E também 
compreender que 
é preciso con� ar 
em empresas de 
renome para fazer a 
manutenção e o bom 
condicionamento 
desses aparelhos, 
para que ofereça 
realmente o resultado 
que propõe. Sempre 
terá algum familiar 
que pode ajudar 
nesta situação do 
idoso”, completou a 
fonoaudióloga.

MUSICALIZAÇÃO 
INFANTIL E TRABALHO 
MULTIPROFISSIONAL

Por atender todas as faixas etárias, a Abrace 
também inova no atendimento às crianças. O 
educador musical, Beto Bertol, contou um pouco 
sobre a experiência da musicalização infantil. 
“Os atendimentos auxiliam muito as crianças, em 
parceria com as fonoaudiólogas, com as terapeutas 
ocupacionais, sempre atendendo as demandas 
de cada criança, trabalhando as habilidades 
que a música pode despertar. A interação que a 
criança tem com a música é uma nova descoberta. 
Numa aula de musicalização ela vai descobrir 
vários instrumentos e vai criando um vínculo 
com as possibilidades sonoras, desenvolvendo 
as habilidades cognitivas e criativas, ideias para 
ajudar na tomada de decisão ou para lidar com 
sentimentos como a frustação, por exemplo”.

Capacitações em grupo
Com a oferta de variados atendimentos para 

o público em geral, a Clínica promove soluções 
e treinamentos empresariais e pessoais. “A 
gente consegue oferecer, a partir da Clínica 
Abrace, o suporte que a empresa ou a família 
precisa. Então, nesse sentido, é muito legal ter 
um quadro de pro� ssionais bem amplo. E aí 
todos vão contribuindo para a saúde da pessoa. 
É bem possível um paciente fazer essa troca 
entre os pro� ssionais da clínica para ter uma 
qualidade de resultado muito maior, um trabalho 
multipro� ssional para ter um resultado mais 
e� caz”, salienta a psicóloga Bianca Kappler.

CONHEÇA O QUADRO 
DE PROFISSIONAIS DA 
ABRACE
BIANCA KAPPLER - 
Psicóloga 
BIBIANA MAYER STECKEL - 
Terapeuta Ocupacional 
CAREN ROVEDA - 
Terapeuta Ocupacional 

DAIANE DEBONA - 
Nutricionista 
DIOLE MAISA DE SIQUEIRA - 
Psicopedagoga
EDUARDA PAZINI - 
Fonoaudióloga e Avaliação Auditiva
GUILHERME SANTANA - 
Psicólogo 
HUMBERTO BERTOL - 
Educador Musical (Musicalização Infantil) 
JÚLIA ZANINI –
 Fonoaudióloga (Terapia e Avaliação Auditiva)

PAULA DE CASTRO BLANK - 
Psicóloga 
SINANDRO DEBONA - 
Psicólogo 
TANISE DA SILVA GONÇALVES - 
Psicóloga 
TATIANA CONCEIÇÃO SANGALLI - 
Psicóloga 
VITÓRIA SANTOS SANTANA - 
Fonoaudióloga 

“A família precisa aprender 
como melhorar e dar mais 
conforto à comunicação e 

o convívio das pessoas com 
problemas de audição”.

eduarda pazini 
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ENCANTADO14 candidatas participaram do concurso 
>> segue até a página 10

Láira, Eduarda e Josinara 
são as novas Soberanas da 
cidade do Cristo Protetor
Encantado, cidade 

do Cristo Protetor, 
conheceu na 

noite de quinta-feira 
(09), a 10ª Corte do 
Município. A última 
etapa do Concurso das 
Soberanas foi realizada 
no Auditório Itália, do 
Centro Administrativo 
Municipal. As 14 
candidatas participaram 
do desfile individual e 
coletivo.

Após a soma das 
notas, que contabilizou 
os pontos das três lives 
preliminares (entrevista 
de apresentação, 
produção de vídeo com 
atrativos turísticos e 
entrevista cultural), da 
prova cultural escrita, da 

entrevista com os jurados 
e do desfile, foi divulgado 
o resultado.

A rainha é Láira 
Giovanella Rheinheimer 
e as princesas são 
Eduarda Dahm e 
Josinara Won Bostel. Os 
jurados da final foram 
Álvaro Machado (Mestre 
em Turismo), Caroline 
Pasetti (consultora de 
moda), Gabriela Markus 
(comunicadora, ex-Miss 
Brasil), Luíza Capra 
(princesa da Expovale), 
Maiara Medina 
(jornalista da RBS TV) e 
Pricila Zanol (Rainha da 
Festa Nacional da Uva). 

Elisangela Favaretto 
jornalista

FOTOS: ESTÚDIO PRIME/PREFEITURA DE ENCANTADO

Josinara, Láira e Eduarda

A equipe da Pretto Veículos

parabeniza a nossa Rainha Laira

pela conquista e deseja um 

excelente trabalho nos próximos

anos à f rente da corte das

Soberanas de Encantado.

 
Laira!

DESPEDIDA
O evento também 

marcou a despedida 
da corte formada 
pela Rainha Daiane 
Bergamaschi e as 
princesas Thaís 
Agostini e Letícia 
Baroni.

Ex-soberanas
Um dos 

momentos 
emocionantes foi 
a homenagem 
às mulheres que 
formaram as cortes 
de Encantado desde 
o Cinquentenário 
do Município. As 
ex-soberanas que 
estiveram presentes 
receberam a 
medalha Amigo de 
Encantado.

Despedida da corte anterior

Homenagem às ex-soberanas
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Eduarda!

Parabéns Eduarda! A equipe da Imobiliária Conzatti deseja um período 
de muito aprendizado, conquistas e ótimas experiências neste novo 
ciclo que se inicia. Sabemos que nosso município está muito bem 
representado com tua beleza, carisma e conhecimento.

Eduarda Dahm
A princesa, Eduarda Dahm, tem 20 anos, 

representou a Imobiliária Conzatti. É filha de Adriane 
Fátima Zamboni e Cesar Luiz Dahm.

JO - Conte para nós, quem é a 
Eduarda? 

 
Eduarda - Nasci em Palmas mas 

me criei no bairro Porto XV, onde 
moro até hoje. Sempre fui apaixonada 
por história, e por isso me formei em 
2020/2021, pelo Instituto Estadual 
do Rio Grande do Sul, em História 
do Brasil, Era Vargas e Geografia e 
Geopolítica da Atualidade e atualmente 
estou cursando Gestão Pública pela 
Universidade de Caxias do Sul. 

Em meu tempo livre gosto de ficar 
com a minha família, visitar a minha 
avó, sair com os meus amigos e conhecer 
lugares diferentes… desde pequena 
sempre fui uma grande fã de arte, 
quando era muito nova minha mãe 
me colocou no DTG Guardiões do Rio 
Grande, o qual fiz parte com muito 
orgulho por oito anos e depois iniciaram 

minhas aulas 
de teatro e 
dança, os 
quais até hoje 
fazem parte de minha rotina, através 
do Projeto Floresta Doce, que meu 
professor de teatro, Daniel Burghardt, 
me ofereceu o papel de dentista no ano 
de 2017, e então venho participando até 
hoje, interpretando diferentes papéis 
e funções desse projeto em que eu me 
emociono cada vez que piso na Floresta 
(organizado e mantido pela Divine 
Chocolates) e também a Discoteca 
do Chacrinha (organizada e mantida 
pela ilustríssima Ivete Magagnin), a 
qual fui convidada a participar pela 
minha grande e lindíssima amiga Thais 
Agostini. Sempre acreditei que através 
da arte nós podíamos demonstrar tudo 
que sentimos e queremos, através de 
expressões corporais, olhares, sorrisos, 

As soberanas
Ao Jornal Opinião (JO), a Rainha e as Princesas falaram sobre o concurso, o 

que gostam de fazer e o que a comunidade encantadense pode esperar do trabalho 
que será desempenhado pela nova Corte. 

A Rainha, Láira Giovanella Rheinheimer, tem 
20 anos, e representou a Pretto Veículos. É filha de 
Adriana Giovanella e Harlei Rheinheimer. 

Láira Giovanella Rheinheimer

Jornal opinião (JO) - Conte para 
nós, quem é a Láira? 

Láira – Me considero uma menina-
mulher muito visionária e determinada. 
Moro no bairro Centro, de Encantado. 
O que mais gosto de fazer é estar com as 
pessoas que me agregam conhecimento, 
e junto a isso, eu acredito que uma 
habilidade que tenho, é que sou muito 
comunicativa, faço amizades rápido, 
os laços são sempre muito fortes e 
intensos. Sou formada como Técnica em 
Enfermagem pela Univates e agora sou 
estudante do curso de Gestão Financeira 
na Univates. 

JO - É emocionante integrar a 
Corte do município? 

Láira - Quando chamaram o meu 
nome para ser Rainha de Encantado, 
eu realmente não acreditei. Foi um 
sentimento de dever cumprido, de 
ter passado minha mensagem para a 
comunidade e para os jurados. Integrar 
a Corte do município vai muito além 
de uma simples coroa ou uma faixa, 
representa determinação, luta, doar tudo 
o que eu tenho dentro de mim para a 
comunidade. Então, acredito que a nossa 
Corte vai ser do trabalho, da união e 
da fé, porque já deu para perceber que 
eu e as meninas somos muito unidas e 
acho que vamos desenvolver um bom 
trabalho. A comunidade pode esperar 

muito de nós, 
porque é uma 
Corte que 
vai marcar 
e deixar um 
legado do trabalho, união e fé. 

JO - Qual será a sua missão como 
Rainha?

Láira - As pessoas colocaram 
bastante expectativa na minha pessoa 
quando eu fiz a inscrição no concurso. 
Então, a minha missão é retribuir toda 
a expectativa que as pessoas tinham e 
todo o carinho e incentivo que eu recebi 
de grande parte da comunidade. Hoje 
a minha missão é não decepcionar a 
comunidade de Encantado, mas sim 
agregar cada vez mais ao papel das 
soberanas, da Corte 2021. 

JO - Que mensagem você deixa para 
a comunidade encantadense? 

Láira - À comunidade de Encantado 
fica o meu agradecimento por ter nos 
acompanhado nessa trajetória, que foi 
de oito semanas até a final do concurso. 
Nesse período, a gente pôde amadurecer 
e criar ainda mais laços de amizade, de 
respeito, de união. Então hoje a palavra 
que define é a gratidão por ter essa 
comunidade unida que respeita, admira 
e que vai ir junto conosco nessa longa 
caminhada. 

movimentos… tudo, através da arte 
podemos atingir todos os sentimentos 
possíveis e impossíveis, tanto em quem 
produz ela quanto em quem a assiste.  
Por isso acredito que entre algumas 
habilidades que foram se desenvolvendo 
com o tempo, uma das minhas mais 
fortes é o poder de ouvir e conversar 
com as pessoas, entendê-las, e saber 
demonstrar minha empatia e apoio com 
pequenos gestos. 

JO - É emocionante integrar a 
Corte do município? 

Eduarda - Ser parte da Corte 
de Encantado traz sentimentos 
inexplicáveis… emoção, amor, 
responsabilidade e gratidão. Me 
emociono sempre que lembro do 
processo que tive até o dia da coroação, 
e ao lembrar que esse sonho começou 
muito tempo atrás, quando meu avô 
Nelson Zamboni ainda era vivo… ele 
sempre me contava as suas histórias e 
em como ele participou na construção 
de nossa cidade me ensinando e me 
motivando a cultivar nossa cultura e 
levar toda essa comunidade no coração. 
Hoje, receber a recompensa de toda 
dedicação e trabalho que construí 
pelo município realmente traz um 
sentimento magnífico.

JO - Qual será a sua missão como 
Princesa? 

Eduarda - Minha missão como 
princesa será de muito trabalho e 
dedicação à comunidade. Tenho muitos 
projetos em mente que quero pôr 
em prática para me aproximar ainda 
mais das pessoas e contribuir para o 
desenvolvimento da nossa cidade, dar 
ouvidos aos munícipes e fazer tudo que 
está ao meu alcance para que possamos 
continuar crescendo e evoluindo em 
todos os lados. E também, quero servir 
de exemplo, de inspiração para as 
próximas gerações de princesas, que 
possam se espelhar no meu trabalho e 
dedicação, que acreditem que os sonhos 
podem, sim, se tornar reais quando 
lutamos para realizá-los. 

JO - Que mensagem você deixa 
para a comunidade encantadense?

Eduarda - Assim como na nossa 
história, nosso povo venceu pelo 
trabalho. Quero dizer para toda a 
comunidade que eu vou me dedicar 
e dar o melhor que eu puder durante 
todo esse tempo que ficarei carregando 
o título de princesa. Trabalhando com 
muita dedicação, responsabilidade, 
lealdade ao nosso povo e, é claro, com 
muito amor e gratidão. 

Levarei Encantado no meu coração 
por todos os cantos que eu for, e junto 
com ele, cada cidadão encantadense. 
Juntos nós podemos construir uma 
Encantado cada vez mais bonita e 
próspera. Estou aqui para representar a 
nossa força, fé e o nosso poder.
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Josinara Won Bostel
A princesa, Josinara Won Bostel, tem 25 

anos, representou a Ciamed Distribuidora de 
Medicamentos. É filha de Justina Won Bostel (in 
memorian) e Laucinério Won Bostel.

JO - Conte para nós, quem é a 
Josinara? 

Josinara - Moro no bairro Planalto. 
Sou Analista de Marketing na Ciamed 
Distribuidora de Medicamentos 
Ltda, a empresa qual representei com 
muito orgulho durante o concurso da 
escolha das soberanas de Encantado. 
Sou graduada em Comunicação Social 
- habilitação Produção em Mídia 
Audiovisual pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC), desde 2018/2. 
Atualmente estou cursando MBA 
Executivo em Marketing, Tecnologia e 
Negócios Digitais pela Faculdade Dom 
Alberto. Gosto de estar com as pessoas, 
família e amigos, sou parceira para sair, 
mas amo ficar em casa e assistir filmes 
e séries.

JO - É emocionante integrar a 
Corte do município? 

Josinara - Com certeza. É um sonho 
realizado e receber o carinho das 
pessoas e o reconhecimento pelo meu 
esforço e dedicação, não tem preço! Eu 
me doei para o concurso o tempo todo, 
fiz tudo de coração e sempre com muita 
fé. Estou imensamente feliz e sou muito 
grata por todo apoio que recebi.

JO - Qual 
será a sua 
missão como 
Princesa? 

Josinara - Quero, junto com minha 
corte, a rainha Láira e a princesa 
Eduarda, realizar ações sociais para o 
nosso município, pois uma princesa 
é muito mais que um rosto bonito e 
uma cabeça inteligente, uma princesa 
precisa de um coração altruísta, que 
quer o bem do próximo, é nisso que 
vamos focar no nosso reinado. Vamos 
representar a união, a fé e a força das 
mulheres encantadenses.

JO - Que mensagem você deixa 
para a comunidade encantadense?

 
Josinara - Quero que lembrem de 

mim como uma princesa que agiu de 
coração, pois sempre fui a mesma Josi 
e vou continuar sendo. A Josi princesa 
quer que as pessoas acreditem nelas 
mesmas e lutem pelos seus sonhos, 
que sejam positivas e nunca percam 
a fé! Quero deixar para Encantado a 
lembrança do meu carisma e minha 
determinação!
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R$24 90
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R$21 90
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R$ 18 90
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 RESFRIADO DÁLIA KG

R$11 90

PERNIL COM OSSO DE 
SUÍNO RESFRIADO DÁLIA KG

R$7 49

R$1 96

PÃO FRÂNCES KG

BATATA ROSA KG

CORAÇÃO DE 
FRANGO CONGELADO 
DÁLIA BANDEJA 700GR 

R$6 99

 
Josinara!

O sonho de Josi era poder representar a Ciamed na escolha das 
Soberanas de Encantado. Com muita humildade e delicadeza, 
criou coragem e pediu esta oportunidade. Josi nos representou 
de forma ilibada, divulgando na sua forma de se portar e agir os 
verdadeiros valores da Ciamed: Ética, Comprometimento e Foco. 
Menina carismática, inteligente e totalmente focada em vencer. 
A cada etapa ela nos surpreendia, seu conceito e torcida na empresa 
só crescia. Realizaste teu sonho, és nossa Princesa e Princesa de Encantado. 
Parabéns Encantado! Ela saberá representar este município como ele merece.
Nós da equ ipe  C iamed temos mu i to  orgu lho de você Jos i . 
Obrigada pelo aprendizado e legado. 

Do Sonho para Realidade
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Monumento 
tem 43 metros 
e está sendo 
construído 
no Morro das 
Antenas 

CRISTO PROTETOR 
Coração da estátua 
ganha forma
Um novo marco está 

sendo registrado 
na obra do Cristo 

Protetor com a criação 
do "coração" da estátua. 
A abertura, localizada no 
peito do monumento de 
43 metros, no formato de 
um coração, será utilizada 
como mirante depois que 
a obra estiver finalizada.

O "coração" do Cristo 
permitirá uma visão 
contemplativa do Vale do 
Taquari. Para chegar até 
o mirante, um elevador 
será instalado no interior 
da estátua. "O elevador 
vai subir até 34 metros, na 
altura do coração. Ali vai 
ter uma abertura de vidro 
onde as pessoas poderão 
filmar e fotografar o Vale", 
explica o engenheiro, 
Artur Lopes de Souza. 

Ao mesmo tempo, 
o manto segue sendo 
construído. Os braços do 
monumento também estão 
sendo finalizados, ambos 
já foram pintados com a 
cor criada exclusivamente 
para o monumento pela 
Tintas Coral. De acordo 
com Artur, nesta semana 
a equipe iniciou a retirada 
dos andaimes que ainda 
restavam no braço direito 
do Cristo. 

O escultor Markus 
Moura explica que a obra 
precisa ser realizada com 
atenção aos mínimos 
detalhes, o que exige 

tempo e precisão. Moura 
tem, agora, a missão de 
finalizar o manto desta 
que é a maior estátua de 
Jesus Cristo do mundo.

Quem visita o entorno 
da obra, nos finais de 
semana, já consegue 

ver de perto os braços 
finalizados e a túnica 
ganhando forma. As 
atividades são realizadas 
com o acompanhamento 
de um guia e acontecem 
a uma distância segura 
da obra, mas que permite 

uma boa visibilidade da 
estátua. 

Além de permitir a 
contemplação da imagem 
do Cristo Protetor e da 
cidade de Encantado, 
a visita guiada permite 
ao visitante fotografar 

o local e, ainda, receber 
informações e detalhes 
da obra, como história, 
objetivos da construção, 
materiais usados na 
edificação, o local 
escolhido e tudo que 
envolve o projeto.

Fases da obra 

O integrante da Associação Amigos de Cristo, que é a entidade 
responsável pela obra, Rafael Fontana, destaca a importância deste 
momento. “Não há como o momento não nos remeter ao simbolismo. O 
‘coração de Cristo’, formado, no ponto mais alto do peito do monumento 
que fica de braços abertos para o Vale, emociona. As pessoas poderão 
acessar o coração do Cristo, uma vez que ele servirá como mirante 
para a contemplação de Encantado e do próprio Vale do Taquari após a 
inauguração. Será um misto de emoções e está aí a importância deste 
momento, na reafirmação da fé, da gratidão e do trabalho”, relata. 

Conforme Fontana, a inauguração deve ser realizada entre dezembro 
e janeiro de 2022, mas tudo depende das condições climáticas. 
“Estamos confiantes. O cronograma estabelecido está sendo cumprido 
dentro do esperado e estamos conseguindo dar continuidade à obra e 
às demais atividades, como as visitas guiadas, de forma eficiente até 

então”, observa. 

FOTOS: EDUARDO GONZATTI TURATTI

INAUGURAÇÃO DEVE SER REALIZADA ENTRE 
DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022

O "CORAÇÃO" DO CRISTO PERMITIRÁ UMA VISÃO CONTEMPLATIVA
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Encantado 

Encontro Farroupilha 
reúne tradição, música 
e cultura

Até a próxima segunda-
feira, dia 20, o Parque 
João Batista Marchese 
sedia a programação do 
9º Encontro Farroupilha 
de Encantado.  A abertura 
do evento aconteceu 
no sábado, dia 11, com 
a apresentação do CTG 
Giuseppe Garibaldi e o 
show de César Oliveira 
e Rogério Melo. No 
domingo, dia 12, a 
programação teve início 
às 16h com o show de 
Teixeirinha Filho. Na 
terça-feira houve a 
apresentação do CTG 
Tropeiros da Querência. 
Na quarta-feira foi a vez 
do CTG Giuseppe Garibaldi 
e do Grupo Entrevero. 
Na quinta-feira, o Grupo 

Sistema Antigo se 
apresentou às 21h. 

Nesta sexta-feira (17), 
a programação inicia a 
partir das 19h, com o 
Grupo Vocal Encontro 
Farroupilha, seguido pelo 
show de Luiza Barbosa 
às 21h. O sábado, dia 18, 
reserva o Grupo Mate 
Amargo a partir das 21h 
e o domingo, dia 19, 
conta com apresentação 
de danças do GAN Anita 
Garibaldi e show com 
Jorge Guedes e Família. O 
feriado de 20 de setembro, 
na segunda-feira, último 
dia do evento, terá o 
tradicional “costelão” 
a partir do meio-dia. À 
tarde, sobe ao palco o 
GAN Anita Garibaldi a 

partir das 15h e Alexandre 
Brunetto e Grupo Santa Fé 
a partir das 16h30min.  

Os 25 ranchos do 
acampamento reúnem e 
integram tradicionalistas 
de diversas regiões. 
Conforme a organização, 
eles são ocupados, em sua 
maioria, por integrantes 
que já participaram 
do evento em outras 
edições. Para circular 
no Parque, é obrigatório 
o cumprimento dos 
protocolos de segurança, 
como distanciamento 
mínimo e uso de máscara. 
Além disso, os espaços 
disponibilizam álcool 
gel aos integrantes e 
visitantes. 

O Encontro Farroupilha 

A edição 2021 do 
Canto da Lagoa veio 
para reforçar o termo 
“recordar é viver”. Além 
de apresentar canções que 
marcaram as dezesseis 
edições do evento, o Canto 
da Lagoa Recordações, 
realizado em live na 
última sexta-feira (10), 
contribuiu ainda mais para 
a consolidação do principal 
festival de música de 
Encantado.

A transmissão iniciou 
às 20h pelo Facebook 
e Youtube do Canto da 
Lagoa. Além das faixas 
selecionadas pela equipe 
organizadora para compor 
o evento, o público 
pôde escolher, através 
de votação, outras três 
canções que também 
foram apresentadas 
durante a noite através do 
videoclipe, apresentado 
nos intervalos da live. 

As músicas mais votadas 
foram: "Com o Violão 
na Garupa", milonga 

que marcou a segunda 
edição, escrita por Mauro 
Moraes e defendida por 
Neto Fagundes; Feitiço da 
Lagoa, música que retrata 
Encantado e a Lagoa da 
Garibaldi, apresentada 
na 11ª edição do evento; 
Saudade Tropeira, com 
letra de Juca Novaes e 
música de Rafael Altério e 
Eduardo Santana, uma das 
mais populares canções da 
7ª edição.

“Grandes nomes 
da Música Brasileira 
passaram por aqui. A 
ideia de resgatar uma 
composição de cada edição 
foi justamente com o 
intuito de evidenciar toda 
essa variedade”, explica o 
Diretor Musical, Fernando 
Graciola. 

Kako Xavier, convidado 
especial da edição, subiu 
ao palco para interpretar 
seus principais sucessos. O 
artista estreou no palco do 
festival em 1995 e seguiu 
integrando o evento ao 

de Encantado é uma 
realização de Gaita 
Produtora que conta com 
o patrocínio de Valelog, 
Sorvetes Gelícia, Agraz, 
Dihellen Cosméticos, 
AGF Supermercado e 
Machado Agropecuária, 
e conta com o 
financiamento do Pró-

cultura, Governo do 
Estado do Rio Grande do 
Sul. O evento ainda tem 
o apoio da Prefeitura 
Municipal de Encantado, 
Ciamed Distribuidora 
de Medicamentos, Loja 
Estampa Gaúcha, CTG 
Giuseppe Garibaldi e GAN 
Anita Garibaldi.

AGÊNCIA KONCE

GISA RADAELLI

GIUSEPPE GARIBALDI INICIOU AS APRESENTAÇÕES

GILSON CONZATTI RECEBEU A HOMENAGEM 

longo das edições. 
Na sexta-feira, Kako 

interpretou Cobra criada 
(Kako Xavier/Eduardo 
Radox), apresentada 
na 11ª edição, com 
participação especial 
de Gustavo Ghisleni na 
bateria; As águas vão 

levar (Kako Xavier/Duda 
Jacques), música da 14ª 
edição do evento; Coração 
do Sul (Kako Xavier/
Duda Jacques), da 6ª 
edição, que contou com 
participação especial de 
Maurício Horn no acordeon 
e Daniel Orlandini em 

voz; Pelos olhos do meu 
amor (Kako Xavier/Duda 
Jacques), da 10ª edição e 
Morena Maçambiqueira 
(Kako Xavier/Ivo Ladislau), 
canção que fez parte da 5ª 
edição.

O evento também 
prestou homenagem ao 

ex-prefeito, Adroaldo 
Conzatti, falecido no início 
deste ano e que lançou o 
projeto do Canto da Lagoa, 
em 1991, quando esteve 
à frente da administração 
de Encantado. O filho 
de Adroaldo, Gilson 
Conzatti, recebeu a 
homenagem pelas mãos 
dos organizadores.

Ao longo das dezesseis 
edições, centenas de 
músicos, compositores e 
instrumentistas passaram 
pelo palco do festival, 
primeiro na Lagoa, depois 
no Parque, quando o 
evento tomou proporções 
maiores.

O Canto da Lagoa 
Recordações contou com 
o patrocínio da Fontana 
SA e com o financiamento 
do Pró-cultura, Governo 
do Estado do Rio Grande 
do Sul. A realização foi 
da Associação Cultural 
Encantado e contou com 
o apoio da Administração 
Municipal de Encantado.

Encantado 

Canto da Lagoa Recordações 
reviveu emoções 
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1 ano do 
Francisco 

Aniversário de 1 ano 
do Francisco. Ele é filho 
de Maqueli Botassoli e 
Bruno Lourenço. A festa 
foi realizada no Gauss Bier 
Pub, em Encantado.

NATÁLIA VIAN FOTOGRAFIA 

15 anos da Estela
A Estela Pretto Kremer 

completou 15 anos e 
comemorou esta data 
especial na Vivenda Altos 
da Glória. Ela é filha de 
César Kremer e Josiane 
Pretto Kremer. 

THIANE LUIZA FOTOGRAFIA

1 ano da 
Robertta 

A Robertta completou 
1 ano no dia 11 de 
setembro. Ela recebe as 
homenagens dos pais 
Renata e Rodrigo e da 
mana Rafaella Rodrigues 
da Silva. 

GISELE CASTOLDI FOTÓGRAFA



M
I

X

O
P

IN
IÃ

O

PÁG 4  
17 DE 
SETEMBRO  
DE 2021

fròtole del 
bigolin

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Está pensando em estudar, em um trabalho fora ou então 
manter contato com gente distante? Vá em frente! Porém, 
tome suas decisões com calma. No amor, os amigos, em 
vez de ajudar, podem sem querer atrapalhar o seu lance. 

Touro (21/4 a 20/5)
Você pode encontrar dificuldades para realizar alguns dos 
seus sonhos, mas não esmoreça. Mostre que você não 
desiste nunca. No trabalho e com a saúde, tenha cuidado 
com pressa e excessos. Já no amor, romance mais antigo 
pode enfrentar obstáculos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Sua estrela vai brilhar, principalmente nas ações que 
precisarem de coragem, determinação e apoio de amigos. 
No trabalho, você terá vontade de compartilhar ideias 
e experiências. No amor, você poderá ir de 8 a 80 num 
piscar de olhos.

Câncer (21/6 a 21/7)
Coisas boas devem rolar, mas para manter a paz, controle 
reações impulsivas e agressivas. O setor financeiro tem 
tudo para viver na tranquilidade. No amor, cuide para 
não pisar na bola, pois os astros prometem sucesso nesse 
campo. 

Leão (22/7 a 22/8)
Você tem tudo para viver um momento de muito brilho, 
sorte, alegrias com pessoas queridas e dinheiro no bolso. 
No amor, tem alguém chegando na sua área que promete 
te surpreender. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Coragem, ousadia e bom papo não faltarão para você 
atingir os seus objetivos. Tenha cautela com gente 
que não conhece, pois, qualquer descuido pode virar 
problema. No amor, assuntos antigos podem trazer 
conflitos. Porém, com diálogo e compreensão você 
mudará o astral com a pessoa amada.

Libra (23/9 a 22/10)
Você está em um momento que todo mundo admira: com 
confiança, simpatia e muita vontade de ajudar aos outros. 
Mas cuidado para não se machucar. No campo financeiro, 
há sinal de ganhos e novas oportunidades através do 
trabalho. No amor, amenize as cobranças. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Uma nova fase iniciou em sua vida. É agora que projetos 
ou contatos em andamento podem trazer os frutos 
saborosos da vitória. No campo amoroso, você pode 
dominar seus impulsos, evitando interferência da família 
ou de coisas que já não existem mais. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
A boa sorte vai te acompanhar com os amigos e nos 
acontecimentos sociais. Seus contatos abrirão novas 
portas no trabalho e também na parte financeira. Na 
paixão, sua estrela vai brilhar com a pessoa que sempre 
desejou. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Você vai estar mais arrojada (o) e mais destemida (o) para 
lutar por suas conquistas. E mais: algo ligado à família 
também pode contribuir para o seu sucesso. No amor, 
você tem tudo para se dar bem com a pessoa amada.

Aquário (21/1 a 19/2)
Momento perfeito para deslanchar os seus planos 
profissionais. Se souber compartilhar suas ideias, seus 
planos e usar o sexto sentido, tudo ficará mais fácil. No 
amor, você poderá ter grandes e gostosas emoções. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Conte com sabedoria e entusiasmo para lutar pelos seus 
grandes objetivos, sejam profissionais, financeiros ou na 
área de estudos. Motivação não vai te faltar no trabalho 
e isso pode render até melhoria de ganhos. No amor, 
não será surpresa se alguém de outra cidade cair de 
paraquedas na sua vida.

CHARGE DO PATIÑO

Batida de Carro
Um gaúcho ia dirigindo seu fusquinha por uma estrada 

quando, de repente, uma limousine luxuosa corta sua 
frente. O gaúcho não consegue frear a tempo e bate em 
cheio. Ele sai do fusca, irritado, e vai até o motorista da 
limousine reclamar:

- Ô, vivente, como tu me corta a frente desse jeito, tá 
maluco? O motorista responde:

- Desculpe senhor, eu trabalho para um empresário 
estrangeiro e estou levando-o para ver uma de suas 
firmas aqui no Brasil. O senhor pode falar com ele. Está 
sentado na janela da esquerda, mas vou logo avisando, é 
americano e não fala nem uma palavra em português. 

O gaúcho responde:
- Não tem problema, eu falo nessa língua do teu patrão. 
Dito isso, ele vai até a porta onde está o empresário e 

bate no vidro. O empresário abaixa o vidro e fala:
- Hello! 
O gaúcho responde:
- Hello nada vivente, amassou tudo....

Empréstimo
O gaúcho chega no banco e fala com o gerente:
- Tchê! Eu quero fazer um empréstimo.
Surpreso, o gerente pergunta:
- Você, gaúcho, querendo fazer um empréstimo? De 

quanto? 
- Um pila, tchê.
- Um real? Ah, isso eu mesmo te dou.
- Não, não quero! Eu quero emprestado do banco. 
- Bem, são 12% de juros, para 30 dias...
- Sem problemas. Vai dar um pila e doze centavos. 

Onde eu assino?
- Um momento – indaga o gerente – o banco precisa de 

uma garantia. Sabe como é? Essa é a norma. 
- Pode pegar minha Hilux zero, que tá aí fora e 

deixa guardada na garagem do banco, até eu pagar o 
empréstimo. Não se “afroxemo” por isso. Tá bom assim, 
tchê? 

- Feito! Confirma o gerente. 
Chegando em casa o gaúcho diz para a mulher:
- Pronto, nós já podemos viajar sem preocupações. 

Consegui deixar a camioneta na garagem do banco 
por 30 dias, e só vou pagar doze centavos de 
estacionamento!
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Encantado 

Alex Assmann assume 
Delegacia de Polícia

A Polícia Civil (PC) 
de Encantado tem 
novo comandante. Alex 
Assmann foi confirmado 
como novo Delegado 
na cidade. A troca faz 
parte de uma série de 
remanejamentos em DP’s 
da região. 

A parte alta do Vale do 
Taquari não é novidade 
para Assmann, que atua 
nos últimos meses na 
DP de Roca Sales e vai 
acumular o trabalho nas 
duas cidades. 

Em entrevista ao 
Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom), o novo 
comandante comemorou 
a oportunidade de 
trabalhar na cidade que 
ganhou repercussão 
internacional pelo 
Cristo Protetor e que, 
nos últimos tempos, 
vem registrando baixos 
índices de criminalidade. 
“Em Encantado há 
a característica de 
trabalhar em conjunto 
com a Brigada Militar, 
é importante este tipo 
de integração para 
prevenir elucidar os 
crimes. É importante 
este conhecimento que 
tenho da região por 
atuar em Roca Sales, 
por que muitas vezes os 
envolvidos nos casos são 
os mesmos em ambas as 
cidades”, especifica. 

Sobre o momento de 
Encantado no que diz 
respeito a criminalidade, 
Assmann ressalta o 
trabalho feito nos últimos 
meses pelas entidades 
de segurança pública e 
acredita que será possível 
seguir com números 
positivos. 

Henrique Pedersini 
jornalista

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

Encantado 

Advogado cria 
projeto que visa 
limitar reeleição de 
vereadores 

Com o argumento de 
incentivar a democracia, 
o advogado que atua em 
Encantado, Daniel Passaia, 
lançou um Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular 
para limitar em apenas 
uma vez a reeleição de 
vereadores no município. 

A proposta foi 
apresentada através 
das redes sociais na 
quarta-feira (16), dia da 
Democracia. Conforme 
o advogado, para ser 
avaliado pelos vereadores, 
o projeto precisa reunir 
cerca de 900 assinaturas, 
um percentual em relação 
aos eleitores do município. 
Se conseguir os adeptos 
entre o eleitorado, a pauta 
ainda precisa de aprovação 
no legislativo para se 
tornar lei. 

De acordo com Passaia, 
a ideia é que qualquer 
vereador possa ser 
reeleito apenas uma vez 
no município, podendo 
concorrer a outro 
cargo público, mas não 
permanecer por mais de 

oito anos consecutivos 
na Câmara. “Uma norma 
deste tipo incentiva, pois 
tem muitas pessoas boas, 
principalmente mulheres, 
que não participam 
por que percebem a 
dificuldade que é para 
ingressar no legislativo”, 
argumenta. 

Segundo Passaia a 
ideia é tornar um pouco 
menos desigual a disputa 
entre os estreantes na vida 

pública e os candidatos 
que já estão na Câmara de 
Vereadores por legislaturas 
anteriores. 

Neste sábado, Passaia 
estará na rua Padre 
Anchieta, em frente a 
“Galeria Conzatti” para 
coletar assinaturas de 
interessados em apoiar o 
projeto. 

Henrique Pedersini 
jornalista

Assmann assume em Encantado 

Muçum 
Projeto Colhendo Saúde entrega mudas 
frutíferas a moradores do interior

As mudas de árvores frutíferas referente ao projeto Colhendo Saúde foram 
distribuídas no interior do município na última semana. O Colhendo Saúde é 
desenvolvido pela Secretaria da Assistência Social, em parceria com a Emater/RS – 
Ascar, visando o atendimento de famílias por meio de um programa sócio-assistencial. 

Conforme a pasta da Assistência Social, o projeto incentiva o plantio e cultivo 
de mudas frutíferas tendo como premissas a promoção da soberania alimentar e o 
estímulo da produção diversificada. “Possibilitamos a diversificação no consumo de 
frutas, com qualidade e benefícios para a saúde. Além disso, as visitas em alusão ao 
projeto, são oportunidades de assistir estas famílias e promovermos uma conversa, 
identificando demandas e anseios”, explica a titular da Assistência Social, Jacinta 
Casagrande.

A aquisição das mudas se deu através de recurso de R$ 1 mil, destinado pelo Sicredi 
Região dos Vales.

Daniel Passaia é advogado em Encantado 

Henrique Pedersini

DelegaDo Cavalheiro 
se DespeDe 

Com a chegada 
de um novo 
profissional, 
encerra a 
trajetória 
de Augusto 
Cavalheiro neto 
em encantado. 
ele agora será 
responsável pela 
delegacia de 
Polícia Pronto 
Atendimento (dPPA) 
de Lajeado. 

Para Cavalheiro, durante seu período em 
encantado foi possível realizar trabalhos efetivos 
de combate especialmente ao tráfico de drogas. 
“devolvemos aos encantadenses a sensação 
de segurança nestes três anos. nunca tivemos 
a ilusão de acabar com o tráfico, mas bater de 
frente e enfrentar facções e a violência que eles 
produzem foi o objetivo nestes três anos e dois 
meses”, explica. 

Cavalheiro ressalta a operação denominada 
“Casa Polita” que cumpriu 41 prisões preventivas 
relacionadas ao tráfico, muitas delas evoluíram 

para condenações estabelecidas pela justiça. 

Cavalheiro vai atuar 
em Lajeado 
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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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Dia do Contador Profissional cuida da saúde financeira da empresa 

Presidente do Sincovat destaca 
os desafios dos contadores

Nossa homenagem aos profissionais que:

Somam conquistas,

Multiplicam conhecimento,

Diminuem problemas.

22 DE SETEMBRO

Dia do Contador

 
 Rua João Lucca, 1570
 Encantado - RS 3751 - 230651

Parabenizamos a todos profissionais

responsáveis pelas orientações e conexão

entre empresas e sociedade,

contribuindo assim para seu

crescimento econômico e social.

22 DE SETEMBRO I DIA DO

Contador

3751 - 2151

 
 Rua Barão do R. Branco, 535, 
 sala 201, Encantado - RS 

51

 
 Rua Padre F. Steffen, 218,

sala 101, Roca Sales - RS 

3753 - 252051

22 de setembro

DIA DO CONTADOR

Seu trabalho é uma ciência cujo os frutos

contribuem para o desenvolvimento 

da nossa economia

51.3751.1276

 

 Rua Júlio de Castilhos, 

 1229, Centro, 

 Encantado-RS

 

E S C R I T Ó R I O     C O N T Á B I L

Por trás dos números existem

grandes profissionais.

Parabéns Contador!

Dia do Contador
22 DE SETEMBRO

No dia 22 de 
setembro é 
comemorado 

o Dia do Contador. 
Noeli Teresinha 
Kuhn é presidente 
do Sindicato dos 
Contadores e Técnicos 
em Contabilidade do Vale 
do Taquari (Sincovat). 
A entidade existe desde 
maio de 1974 e atua em 
prol do fortalecimento 
da classe contábil 
regional, buscando 
atender as reivindicações 
e demandas dos 1.275 
profissionais da área 
representada. 

Noeli destaca que 
a capacitação e a 
atualização constante 
estão entre as  principais 
bandeiras da entidade. 
“Acreditamos na 
importância disso 
e, diante de tantas 
mudanças da legislação, 
o trabalho do Sincovat 
nesta área é fundamental, 
oportunizando que 
temas atuais e relevantes 
sejam abordados em 
cursos e palestras. Na 
pandemia implantamos a 
capacitação online, e com 
isso seguimos realizando 
esse importante 
trabalho. Além disso, 
estamos sempre 
atentos a demandas do 
setor, intermediando 

junto aos órgãos de 
governo municipais, 
estadual e federal, 
desburocratizando 
processos e buscando 
melhorias”, conta. 

A presidente ainda 
ressalta que “o contador é 
um verdadeiro aliado das 
empresas na elaboração 
do planejamento 
tributário adequado a 
realidade de cada uma. 
Isso mostra a necessidade 
de profissionais prestando 
assessoria ou consultoria, 
para que assim possam 
atingir a excelência nas 
tomadas de decisões nas 
organizações, inclusive 
na área pública, na qual 
é indispensável  manter 
o controle e organização 
nas demonstrações, 
destacando sua 
transparência”, explica.

Noeli reforça que 
a atualização deve ser 
constante, porque as leis 
mudam rapidamente. 
Entre as mais recentes 
mudanças, a presidente 
destaca, a aprovação pela 
Câmara dos Deputados, 
no começo do mês, do 
texto base da reforma do 
Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas e Jurídicas 
e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). 

“Ele traz a correção 

da tabela do Imposto de 
Renda para as pessoas 
físicas e reduz a alíquota 
do IRPJ e CSLL para 
pessoas jurídicas. Temos 
também o e-Social, que 
está entrando na quarta 
fase e exige grande 
atenção das empresas. 
Através do e-Social o 
governo federal passa 
a exigir as informações 
de saúde e segurança do 
trabalho (SST), fazendo 
cruzamento com outros 
dados para evitar fraudes, 

e com isso aumentando a 
fiscalização e penalização 
de quem descumpre 
a legislação. Cada 
profissional deve ter suas 
próprias bases de consulta 
e informação, mas o 
Sincovat está sempre 
atento a essas alterações 
e oferecendo cursos com 
profissionais experientes, 
que podem auxiliar e 
tornar mais prático o 
conhecimento”, destaca. 
 
Elisangela Favaretto 
jornalista

Noeli Teresinha Kuhn é presidente do 
Sincovat desde janeiro de 2021

DIVULGAÇÃO 

3751 - 3542

 
 Rua Júlio de Castilhos, 1335, 
 sala 03 A, Encantado - RS 

51

 
 Rua Bento Gonçalves, 1139,

centro, Nova Bréscia - RS 

3757 - 156651

Dia de homenagear o profissional 

que, com seu conhecimento e 

responsabilidade, contribui 

para o desenvolvimento 

da sociedade.

Parabéns Contador!

22 DE SETEMBRO

Dia do Contador
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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.

DOUTOR RICARDO RECEBE LIVROS 
DE GRAMÁTICA DA LÍNGUA TALIAN

A Secretaria da 
Educação recebeu quatro 
exemplares do livro 
“Talian par Cei e Grandi”, 
que contém a gramática 
e a história da Língua 
Talian para as escolas 
municipais. Dois serão 
para a Emei Amiguinhos 
do Coração e dois para a 
Emef Olavo Bilac. 

Quem está fazendo 
o curso de Extensão 
Universitária “Cucagna 
– Scola de Talian” da 
Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná 
(Unicentro), recebe os 
livros de forma gratuita, 
bem como municípios/

entidades que trabalham 
para a Salvaguarda da 
Língua Talian.

Os docentes 
do curso são os 
professores Loremi 
Penkal e Juvenal Dal 
Castel e os exemplares 
foram encaminhados 
pelo professor e ex-
secretário da Cultura 
de Caxias do Sul, João 
Wianey Tonus. Eles são 
pessoas que trabalham 
incansavelmente na 
preservação da cultura 
trazida pelos imigrantes 
italianos, sendo os 
responsáveis pelo 
trabalho do livro da 

Livros serão usados na rede municipal 

“Gramática e Stória” da 
Língua Talian.

A secretaria da 
Educação agradece 

a Associação dos 
Difusores do Talian  
(Assodita) pelo presente 
recebido.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CURSO DE 
BOAS PRÁTICAS 
INICIA DIA 21 DE 
SETEMBRO

O curso de qualificação profissional na área dos 
serviços de alimentação que estava previsto para o 
dia 14 de setembro foi adiado e acontecerá no dia 21 
de setembro, das 13h30min às 17h, no auditório do 
Centro Administrativo. O curso acontece em quatro 
etapas de 4h cada, sendo realizado nos dias 21 e 28 
de setembro e 5 e 12 de outubro.

O curso será de Boas Práticas de Manipulação e 
de Fabricação de Alimentos, Elaboração de Manuais 
de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais 
Padronizados para quem atua, ou deseja atuar, na 
área de produção de alimentos. Ele será ministrado 
pela professora mestra Magnólia Martins Erhadt, 
que é professora assistente, médica veterinária da 
Uergs.

É importante salientar que todos os prestadores 
de serviços de alimentação devem ter a assessoria 
de um profissional responsável que tenha este curso. 
São práticas de higiene que devem ser seguidas 
pelos manipuladores de alimentos, desde a escolha 
e aquisição dos produtos que serão utilizados para 
preparar os alimentos até chegarem ao consumidor 
final. O principal objetivo do curso é preparar para 
evitar que ocorram doenças causadas por alimentos 
contaminados. Por isso a importância de se ter boas 
práticas em todo o processo dos alimentos, desde o 
início da manipulação até o consumidor final.

“Nossa gente da ‘Terra do Filó’ já recebe os 
visitantes com hospitalidade e eles estão visitando 
para conhecer melhor os atrativos existentes no 
município, e são muitos. Estamos intensificando 
a incrementação do turismo e o envolvimento de 
toda a comunidade é fundamental. Acredito que, 
aos poucos, vamos oportunizando as melhorias que 
precisam ser feitas. Nossa gastronomia é destacada 
e já somos reconhecidos por isso. Este curso de boas 
práticas vem para auxiliar a todos os prestadores 
de serviços na área de alimentação. Outros cursos e 
treinamentos serão ofertados conforme a demanda. 
Muito obrigado a todos os que estão inscritos 
para participar e desejo que façam um excelente 
uso desta formação”, destacou o prefeito Alvaro 
Giacobbo. 

O prefeito também salientou que “é o início 
de um trabalho no turismo e que se tem muito 
a evoluir em ações e na qualificação de pessoas 
ou de atrativos, considerando o que já está em 
funcionamento e que atende a comunidade 
ricardense e visitantes”. 

Os prestadores de serviços de alimentação do 
município foram todos convidados a participar. A 
realização do curso de boas práticas na alimentação 
é da Administração Municipal, de forma gratuita, 
em parceria com a Uergs e Emater.

PROJETO PARA DESPERTAR 
OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

No dia 19 de agosto de 2021, o 
CRAS iniciou o projeto “Sonhar, 
Aprender e Empreender”, que 
busca oportunizar e despertar 
olhares para a orientação 
quanto às escolhas profissionais, 
empreendedorismo, reflexão 
sobre o futuro, construção 
de projetos de vida, tomadas 
de decisões e qualificação 
profissional, junto aos 
adolescentes de Doutor 
Ricardo. Além disso, o projeto 
tem o intuito de estimular 
os adolescentes a exercer sua 
cidadania e atuar como agentes 
da transformação social. 

O trabalho está sendo 
desenvolvido pelos profissionais 
do CRAS e convidados. Até 
o presente momento foram 

trabalhadas as temáticas de 
orientação vocacional, educação 
financeira, noções de informática 
e conhecimento sobre e-mail. 
Nos próximos encontros serão 
abordados os temas sobre direito 
trabalhista e previdenciário, 
informática, currículo, 
empreendedorismo e o curso de 
vida e carreira coordenado pelo 
Senac.

Até o dia até 26 de outubro, 
os participantes terão encontros 
com o Senac, e depois 
haverá mais atividades com 
empreendedores do município. 
O projeto ainda não tem data 
para finalizar, mas provavelmente 
se estenderá até a metade ou final 
do mês de novembro.

“Este projeto surgiu da ideia 

de oferecer conhecimentos em 
relação à vida e futura carreira 
dos adolescentes. Está sendo 
realizado pela secretaria da 
Assistência Social em parceria 
com o Senac e também está 
contando com a colaboração 
de outros setores para abordar 
temas corriqueiros na vida de 
todos os jovens. Assim estarão 
mais aptos a projetarem suas 
vidas de forma bem mais realista 
devido aos conhecimentos 
adquiridos. Mais um projeto 
voltado aos jovens, pois 
desenvolver Doutor Ricardo 
é compromisso de todos e o 
futuro do município está nas 
mãos destes jovens,” destaca a 
secretária da Assistência Social, 
Eliana Zenere Giacobbo.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA 
PROTEGER DA FEBRE AMARELA

A Secretaria da Saúde de Doutor 
Ricardo intensifica a campanha de 
vacinação para proteger da febre 
amarela. 

A vacinação deve acontecer a 
partir dos nove meses de idade e 
quem ainda não recebeu a dose deve 
ir até a Unidade Básica de Saúde, 
com a carteirinha de vacinação.

A próxima data para vacinação 
será no dia 23 de setembro e do 
dia 27 de setembro até o dia 8 
de outubro, ela será realizada 
diariamente, no horário das 8h às 
17h, sem fechar ao meio-dia. A 
equipe da Secretaria da Saúde está a 
disposição para esclarecer dúvidas na 
UBS ou pelo fone (51) 99815-4320.

 A FEBRE AMARELA
Os primeiros sintomas da febre amarela não são específicos 

e o paciente pode ter febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas 
costas, dores musculares generalizadas, prostração, náuseas e 
vômitos. Após esse período inicial, geralmente ocorre declínio 
da temperatura e diminuição dos sintomas, provocando uma 
sensação de melhora no paciente. Em poucas horas – no máximo, 
um ou dois dias - reaparece a febre, a diarreia e os vômitos têm 
aspecto de borra de café.

A febre amarela é uma doença viral aguda e é transmitida 
pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Não há 
transmissão direta de pessoa a pessoa. O transmissor do vírus da 
febre amarela é o mosquito Aedes aegypti.

Mais informações sobre a vacinação da febre amarela, podem 
ser obtidas site do Ministério da Saúde.

capacitação será realizada em  
parceria com a uergs e a emater
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VESPASIANO 
CORRÊA
Homem 
sofre 
ferimentos 
na ERS-129 

Um homem sofreu 
ferimentos em acidente 
de trânsito na ERS-129, 
em Vespasiano Corrêa, 
na sexta-feira (10).

Conforme os 
bombeiros, houve 
colisão entre uma 
caminhonete Ecosport 
e um caminhão. O 
acidente ocorreu 
no trevo de acesso a 
Vespasiano Corrêa.

O caminhoneiro 
ficou preso às ferragens 
e foi socorrido pelos 
bombeiros, antes de 
ser socorrido para 
atendimento hospitalar.

LAJEADO 

Morador de Encantado 
com mais de 30 
antecedentes é preso

Um morador de Encantado, que 
constava como foragido da justiça, 
foi preso em Lajeado nesta quarta-
feira (15). O homem de 33 anos foi 
abordado no Centro em um local que 
estava ocorrendo tráfico de drogas. Em 
um primeiro momento, o indivíduo 
repassou um nome falso para os agentes 
da Brigada Militar (BM). 

Posteriormente ele acabou se 
identificando. Em consulta ao sistema, 

foi verificado que havia um mandado 
de prisão expedido pela comarca de 
Encantado. 

O indivíduo tem 18 passagens 
pela polícia por furto além de 
outros antecedentes por: estupro, 
homicídio, apreensão de objetos (4x), 
descumprimento de medidas protetivas 
(3x), prisão em cumprimento de 
mandato (4x) e disparo por arma de 
fogo (2x).

ROCA SALES
Suspeito 
por 
tentativa 
de 
homicídio é 
preso 

Na sexta-feira (10), 
a Polícia Civil (PC) de 
Roca Sales prendeu um 
homem suspeito de 
envolvimento cum uma 
tentativa de homicídio 
ocorrida no dia 10 de 
setembro. 

O jovem de 20 
anos foi capturado no 
centro após a justiça 
deferir pedido de prisão 
preventiva. 

A vítima foi atingida 
por golpes de faca em via 
pública após briga que 
iniciou no refeitório de 
uma empresa. 

ENCANTADO 
Ciclista 
sofre 
ferimentos 
em acidente 
no centro

Mulher de 38 anos 
sofreu ferimentos em 
acidente de trânsito no 
centro de Encantado na 
terça-feira (14).  

Envolveram-se uma 
VW Amarok, conduzida 
por uma mulher de 37 
anos e uma bicicleta 
guiada por uma mulher 
de 38 anos. 

A ciclista foi socorrido 
para atendimento 
hospitalar. 

MUÇUM 

Incêndio atinge 
prédio no centro

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio, em Muçum, durante a 
madrugada do sábado (11).

De acordo com os bombeiros de Encantado, as chamas se alastraram pela 
estrutura de um edifício de dois andares na rua Barão do Rio Branco. O fogo teria 
iniciado na parte superior, em apartamentos. 

Havia grande quantidade de roupas, papel e madeiras, o que fez com que as 
chamas aumentassem de proporção com facilidade. Um bombeiro que estava 
de folga foi acionado para se deslocar até Muçum com um segundo caminhão e 
reforçar a equipe de combate ao fogo. 

O segundo andar foi consumido pelas chamas. No térreo, onde funciona uma 
loja de calçados, a queima foi parcial. Não houve feridos.

Incêndio ocorreu na madrugada do sábado 

Divulgação/bombeiros 

ENCANTADO 

Carro capota no 
acesso à Lagoa 
da Garibaldi

Um veículo saiu da pista e despencou de uma ribanceira, em Encantado, neste 
sábado (11). Os bombeiros foram acionados para estrada do Imigrante, que dá 
acesso à Lagoa da Garibaldi. 

Um Fiat Palio caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Populares 
relataram que o motorista saiu do veículo após o acidente e foi levado do local em 
outro carro. 

Os bombeiros desceram até onde estava o Palio e desligaram o motor. Como 
havia uma cadeirinha de criança, foram feitas buscas nas proximidades, mas 
ninguém foi encontrado. 

Uma mulher de 40 anos compareceu ao local do acidente e comunicou para 
Brigada Militar (BM) que era a motorista. Ela foi socorrida para atendimento 
hospitalar.

Acidente ocorreu no sábado 

ENCANTADO 
Incêndio destrói aviário 
na Barra do Coqueiro

Um aviário foi consumido por incêndio, em Encantado, na madrugada desta 
segunda-feira (13). Os bombeiros foram acionados para Linha Barra do Coqueiro. 
As chamas destruíram a estrutura de 1,4 mil m².  Foram utilizados cerca de 2,5 mil 
litros de água. Não havia aves no local e ninguém se feriu.

Divulgação
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JÚLIA
O Santos é vice-líder do Campeonato 

Paulista Feminino. A equipe, que tem no 
seu elenco a encantadense Júlia Daltoé 
Lordes, soma 13 pontos em cinco jogos 
e está atrás apenas do Corinthians. O 
Santos volta a campo na quarta-feira 
(22) diante da Ferroviária pela 6ª rodada. 

FLAMENGO
No futebol brasileiro o Flamengo 

foi uma das polêmicas da semana. O 
clube conseguiu uma liberação para ter 
público no jogo contra o Grêmio pela 
Copa do Brasil e quase teve permitida 
a presença de público em partida pelo 
Campeonato Brasileiro. 

É preciso diferenciar: Tais medidas 
da direção são passíveis de críticas, 
mas é preciso reconhecer o que o clube 
faz dentro de campo e em relação a 
contratações. A mais recente é David 
Luiz, com longa passagem pelo futebol 
europeu. 

DAL PIAN
Guilherme Dal Pian é um dos 

destaques do Veranópolis na disputa 
da Divisão de Acesso do Campeonato 
Gaúcho. O time tem o melhor 
desempenho entre os 16 participantes 
da competição. O encantadense tem 
ajudado a equipe a obter as vitórias 
e se aproximar da vaga para 2ª fase. 
Guilherme atua na lateral-esquerda do 
VEC. 

PALOSKI
O roca-salense Tiago Guilherme 

Paloski anunciou seu desligamento do 
Passo Fundo. O analista de desempenho 
fez um comunicado agradecendo pela 
oportunidade de integrar a comissão 
técnica da equipe gaúcha e reconheceu o 
trabalho feito pelos colegas e direção do 
clube.

PADU
O roca-salense Paulo Eduardo de 

Carvalho (Padu) estreou pelo São José 
de Porto Alegre. No sábado (11), pela 
Série C do Campeonato Brasileiro, o 
meia atuou na derrota do Zequinha por 
2 a 1 para o Figueirense pela 16ª rodada 
da fase de grupos. 

Na quarta-feira (15), o roca-salense 
esteve em campo na vitória por 6 a 1 
sobre o 12 Horas.

DIVISÃO DE ACESSO 

LAJEADENSE ASSUME 
VICE-LIDERANÇA

O Lajeadense chegou 
a cinco vitórias na 
Divisão de Acesso do 
Campeonato Gaúcho. O 
Alviazul voltou a vencer 
na quarta-feira (15). O 
representante do Vale do 
Taquari levou a melhor 
diante do Avenida (Santa 
Cruz do Sul) por 1 a 0, 
nos Eucaliptos. O gol 
do jogo foi marcado por 
Luca Giovanella.

O resultado deixou 
o time de Lajeado na 
segunda colocação do 
grupo, com 18 pontos 
em nove partidas. O 
próximo compromisso 
poder colocar o 
Lajeadense na liderança, 
uma vez que o adversário 

Lajeadense venceu em 
Santa Cruz do Sul

JOSÉ ROBERTO GASPAROTTO

CORRIDAS EM MONTANHAS 

ZONATTO CONQUISTA 
3º LUGAR EM 
ARROIO DO MEIO

Um encantadense 
obteve mais um 
resultado importante na 
disputa pelo título do 
Campeonato Estadual de 
Corridas em Montanhas. 
No sábado (11), Sílvio 
Zonatto ficou em 3º 
lugar na prova realizada 
em Arroio do Meio. 

Faltando duas 
corridas para o término 
da temporada, o atleta 
acredita que seguirá no 
grupo denominado “Top 
Five” que reúne os cinco 
melhores da categoria 
que ele participa na 
modalidade. 

O encantadense 
participa da competição 
estadual com apoio das 
seguintes empresas: 
Curtlo BR de São Paulo e 
Sicredi Região Dos Vales. 
Além disso colaboram 
a Salomon Brasil e 

Camelbak e Oakley, 
ambas americanas. 

A preparação é feita 
com o quiropraxista 

Mazuel Rabaiolli, o 
fisioterapeuta Rafael 
Graciolla e a academia 
Bio Hit. 

Zonatto teve novo bom 
resultado em Arroio do 

Meio 

ARQUIVO PESSOAL 

será o Guarany (Bagé), 
que é o líder com 19 
pontos. A partida será no 
domingo (19), no estádio 

Estrela D’alva, a partir 
das 15h. Dos oito clubes 
da chave, quatro se 
classificam para 2ª fase. 
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ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.brGUERRERO

No SC Internacional desde 2018, o 
atacante Paolo Guerrero passou boa parte 
destes três anos sem jogar, em função de 
suspensão e lesões. O atleta, que completa 
38 anos em janeiro, tem contrato até o 
� nal deste ano com o colorado gaúcho. 
A direção do Inter ainda não iniciou as 
conversações para renovação do vínculo 
contratual. A tendência é de saída do 
clube.

COPA DO BRASIL
Estão de� nidos os confrontos 

semi� nais da Copa do Brasil 2021. O 
Flamengo enfrentará o Athletico-PR. Na 
outra semi� nal o confronto será entre 
Atlético-MG e Fortaleza. Favoritismo 
total para Mengo e Galo, que também 
estão na fase semi� nal da Copa 
Libertadores.

LAJEADENSE
Pela Divisão de Acesso do 

Campeonato Gaúcho, o Clube Esportivo 
Lajeadense enfrenta o Guarany no 
próximo domingo (19), às 15 horas, 
no Estádio Estrela Dalva, em Bagé. O 
jogo vale a liderança do Grupo B da 
competição. O time bageense lidera com 
19 pontos e o Alviazul está em 2º lugar, 
com um ponto a menos. 

CALÇADA DA FAMA 1
O Grêmio Foot-Ball Portoalegrense 

completou, no último dia 15 de 
setembro, 118 anos de existência. Como 
tradicionalmente ocorre, na semana que 
o clube comemora adversário, alguns 
nomes são eternizados na Calçada 
da Fama do tricolor. Neste ano os 
homenageados foram os ex-jogadores 
do clube, Osvaldo e Galatto, o técnico 
Luiz Felipe Scolari e o ex-presidente Luis 
Carlos Silveira Martins “Cacalo”. 

CALÇADA DA FAMA 2
Os novos nomes da Calçada da Fama 

do Grêmio tiveram uma trajetória 
invejável no clube. Osvaldo atuou no 
clube de 1983 a 1986, onde entre outros 
títulos conquistou a Copa Libertadores e 
o Mundial. Galatto foi goleiro do tricolor 
de 2005 a 2007, tendo sido � gura decisiva 
no retorno à 1ª Divisão na partida 
histórica contra o Náutico, em 2005, 
denominada de “Batalha dos A� itos”. 
Outro homenageado, Luis Carlos Silveira 
Martins “Cacalo”, foi vice-presidente 
de futebol, no período de 1993 a 1996, 
quando o Grêmio conquistou a Copa do 
Brasil (94), a Libertadores (95), a Recopa 
Sul-Americana (1996) e o Brasileirão 
(1996). Já como presidente em 1997, 
Cacalo foi campeão da Copa do Brasil. Já 
Luiz Felipe Scolari “Felipão” eternizado 
na Calçada da Fama, também participou 
da trajetória vitoriosa do clube, entre 
1993 e 1996, além de outras passagens 
pelo tricolor.

COPINHA
Nesta semana 18 equipes iniciaram 

a disputa pelo título da Copinha, 
denominada este ano de “Copa Dirceu 
Castro”, em homenagem ao ex-dirigente 
do EC Cruzeiro de Cachoeirinha, 
falecido recentemente. A competição 
organizada pela Federação Gaúcha de 
Futebol está programada para encerrar 
no mês de dezembro, sendo que o clube 
campeão terá o direito de disputar a Copa 
do Brasil de 2022 ou participar da Série D 
do Brasileirão. Além disso, o ganhador da 
Copinha disputará com o Grêmio, atual 
campeão do Gauchão, o título da Recopa 
Gaúcha de 2022. 

JACQUES
O treinador da SER Caxias, Rafael 

Jacques, que não quis se vacinar contra 
a Covid-19, recentemente teve que ser 
internado em Porto Alegre, em função 
do coronavírus. Após a recuperação, 
indagado pela imprensa sobre a situação, 
Jacques não quis se manifestar, e, não 
explicou os motivos de não querer se 
imunizar.

YPIRANGA NA SÉRIE C
Na Série C do Brasileirão o Ypiranga 

de Erechim ocupa a 3ª colocação do 
Grupo B, e, já garantiu classi� cação, 
faltando duas rodadas para o término 
da 1ª fase do certame. Nas duas últimas 
rodadas o time gaúcho enfrenta o Ituano, 
em Erechim, e o São José, em Porto 
Alegre. O objetivo do clube é terminar 
esta fase inicial da competição em 1º 
ou 2º lugar, para ter a vantagem de 
decidir em casa na próxima etapa do 
campeonato. 

ZEQUINHA NA SÉRIE C
O São José de Porto Alegre, outro 

representante gaúcho na Série C do 
Brasileirão, praticamente garantiu 
permanência na competição para 2022. 
Somente uma combinação de resultados 
improváveis causaria o rebaixamento do 
“Zequinha” para Série D.

GAÚCHOS NA SÉRIE D
O Caxias precisa apenas de um empate 

amanhã (18) contra a Portuguesa, em São 
Paulo-SP, para avançar para próxima fase 
da Série D do Campeonato Brasileiro. 
No último domingo (12), em Caxias 
do Sul, o clube gaúcho venceu a Lusa 
por um a zero e vai com vantagem para 
este segundo confronto. Já o Esportivo 
de Bento Gonçalves terá que reverter 
a situação diante do Santo André, pois 
na primeira partida na Montanha dos 
Vinhedos, o time gaúcho perdeu por um 
a zero. O jogo ocorre amanhã (18), às 15 
horas, em Diadema-SP.

COPA INTEGRAÇÃO 
TIME DE ENCANTADO ESTREIA 
EM CASA NESTE DOMINGO

Com mudança de nome e local onde 
vai mandar seus jogos, o representante 
de Encantado vai estrear na tarde deste 
domingo (19) na Copa Integração 
de Futebol Amador. O Lago Azul 
substitui o Ouro Verde. O primeiro 
compromisso será diante do Sete de 
Setembro (Arroio do Meio) no campo 
do Lago Azul.

Ocorrem partidas nas categorias 
de titulares e aspirantes. Quem 
organiza os dois elencos do Lago 
Azul é Evandro Lu� . Para o dirigente, 
trata-se de um momento importante 

para retomada das atividades após o 
período mais crítico da pandemia, 
e dos desportistas voltarem a ter 
competições para participar na 
região. “Nossa ideia é fazer um bom 
campeonato nas duas categorias e ter 
um bom desempenho. Temos bons 
atletas inscritos, a maioria deles jovens, 
todos de Encantado”, descreve. 

Ainda pela primeira rodada, o Rui 
Barbosa (Arroio do Meio) enfrenta 
o Estudiantes (Lajeado) e o Sete de 
Setembro (Capitão) encara o Cruzeiro 
(Arroio do Meio). 

SOBRE O 
CAMPEONATO

Dos sete times, os dois 
primeiros avançam para a 
fase semifinal ao término 
da etapa classificatória. 
Entre o terceiro e o sexto 
colocados, haverá um 
“mata-mata” pelas outras 
duas vagas. Apenas o pior 
time será eliminado ainda 
na 1ª fase. 

Lago Azul vai representar 
Encantado 

HENRIQUE PEDERSINI 

ENCANTADO 
PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL INCENTIVA PRÁTICA 
DA CAPOEIRA NAS ESCOLAS

Crianças e adolescentes do “Projeto 
Esporte e Cultura nas Escolas”, 
desenvolvido pelo Departamento de 
Esporte da Secretaria de Educação 
e Cultura de Encantado, realizaram 
aula de demonstração da capoeira no 
Caminhódromo na tarde do domingo, 
dia 12.

A ação objetiva potencializar 
o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes por meio do esporte. 
Coordenado pelo professor Leomar 
“Alemão” Bombassaro, que é monitor 
de capoeira e trabalha há mais de 

10 anos com o esporte, a iniciativa, 
além de proporcionar qualidade de 
vida aos praticantes, possibilita aos 
alunos aprenderem brincando. “Eles 
se divertem com uma aula alegre e 
descontraída e despertam para valores 
como a amizade e o respeito”, explica 
Leomar.

Também participaram das 
atividades o contramestre Igor 
Gonçalves, os instrutores Rafael de 
Araújo e Letícia Scaravonatti e os 
alunos Lucimar Sfoglia e Sabrina 
Grandi.
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Subir em posições de poder sempre será a 
grande tentação de quem é "humano demais". 
Ambicionando posições, corrompendo com 
dinheiro, influenciando as massas. Quem 
pode resistir à sedução? Seguir a Cristo é 
transformar o mundo, não dos postos de 
comando, mas do humilde serviço dos 
últimos lugares. Esta é a força do cristão.

Há três coisas que muitas pessoas colocam 
no topo de sua escala de valores: riqueza, 
poder e prazer e, para alcançá-los, sacrificam 
tudo o mais. Para muitos que pensam desde 
o pensamento da vaidade, os personagens 
importantes são homens e mulheres de 
prestígio, que conseguiram se destacar dos 
demais e ser aplaudidos pelo povo. São os 
rostos que vemos na TV: líderes políticos, 
cantores, atletas.

Jesus Cristo inverte esta escala de valores: 
no topo coloca a humildade, a pobreza e a 
cruz. Homens e mulheres anônimos, rostos 
desconhecidos, que saem de seu caminho 
no serviço altruísta aos outros. Eles podem 
parecer os últimos, mas sua vida é realmente 
ótima.

Entre os mais próximos do Mestre, surgiu 
uma discussão sobre "quem era o mais 
importante". Jesus aproveita para nos ensinar 
que quem governa a comunidade assume 
as tarefas mais difíceis. "Ministro" significa 
servir. O ministério é um “serviço” radical e 
muito concreto. Um ministro deve colocar à 
disposição dos outros tudo o que ele é e tudo o 
que possui. Quantas vezes nos deixamos guiar 
de acordo com a mentalidade humana! Seja 
mais do que os outros, "entre na cena". E isso 
pode acontecer na política e na vida social, na 
família e na comunidade eclesial.

Jesus nos ensina que devemos ser os últimos 
servos disponíveis e não donos. São Paulo 
assumiu como programa de seu apostolado: 
"Tudo fiz por todos". Isso inclui tempo, força, 
talentos, habilidade. Além disso, fazer "com 
todos" significa que se adapta às necessidades 
de cada um, sem excluir ninguém. É o que 
Tagore sentenciou com verdadeiro espírito 
evangélico: “Adormeci e sonhei que a vida 
era alegria; acordei e descobri que a vida era 
serviço; comecei a servir e descobri que serviço 
é alegria”. Jesus disse assim: "Há mais alegria 
em dar do que em receber"

A lei de Deus é uma regra e estilo de vida 
internos verdadeiros. A fidelidade é o que dá 
ao justo a capacidade de resistir às seduções 
da moda, dos costumes pagãos. A presença de 
uma pessoa boa dá, por um lado, testemunho 
aos outros e pode edificá-los e incentivá-los a 
praticar o bem. Mas, por outro lado, pode ser 
uma denúncia silenciosa do estilo de vida que 
os outros levam: por exemplo, materialista, 
despreocupado com as coisas do espírito, 
superficial, injusto, egoísta.

Irmãos e irmãs vivam a nossa vida e 
dia a dia com espírito de serviço.  Assim 
poderemos ser sinais para o mundo onde 
os outros aprenderam conosco as virtudes 
da convivência humana, como humildade, 
generosidade, respeito, ajuda, Amor. Que assim 
seja.

AMBIÇÕESOS CARREGADORES DA CRUZ
“E dizia a 

todos: Se alguém 
quer vir após 
mim, negue-se a 
si mesmo, e tome 
cada dia a sua 
cruz, e siga-me. 
Porque, qualquer 
que quiser salvar 
a sua vida, 
perdê-la-á; mas 
qualquer que, 
por amor de 

mim, perder a sua vida, a salvará. Porque, qualquer 
que de mim e das minhas palavras se envergonhar, 
dele se envergonhará o Filho do homem, quando 
vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos”.( 
Lucas 9:23,24,26).

Provavelmente todos nós já escutamos a expressão: 
É uma cruz que eu carrego! Nossos pais já aprenderam 
um Evangelho distorcido da realidade e acabaram nos 
transmitindo isso como se fosse uma verdade. Em 
nenhum lugar da Bíblia Jesus se referiu a carregar a 
cruz com alguma doença, ou um grave problema na 
vida. Um texto fora do contexto é um pretexto para 
uma heresia. Assim as pessoas fogem da cruz como 
se Jesus tivesse dito que ela representa uma tortura na 
vida daquele que quiser carregá-la. 

No mesmo texto Jesus fala claramente que 
quem quiser segui-lo, precisa negar-se a si mesmo, 
assumindo assim publicamente que é um seguidor 
de Cristo e da Bíblia – sua Palavra. Quantos doutores 
você conhece na sua cidade que jamais negariam 
o título de “doutor” e carregariam publicamente a 
cruz de Cristo como seus discípulos. Jesus, o Filho 
de Deus, deixou a Sua Glória nos céus ao lado do Pai 
para nascer entre nós como uma pessoa simples e sem 
“títulos”. Nesses quase 40 anos de ministério na igreja, 
já vi muita gente importante chegar tão próximo de 
Jesus como Pilatos, Herodes e tantos outros, mas 
apenas passaram, e muito perto. 

Qual seria, então, o motivo de tantas pessoas não 
se converterem e usarem a sua religião apenas como 
fachada? A VERGONHA! Foi por isso que Jesus 
advertiu a todos que por acaso se envergonhassem 
dEle, tanto Ele como o Pai e os santos anjos também 
se envergonharão deles naquele dia quando mais 
precisarem dEle. Como Jesus aparentemente foi 
apenas um “simples carpinteiro”, fundador de uma 
nova “seita”, a grande maioria se envergonha de 
publicamente “se exporem ao ridículo” seguindo este 
homem e seus ensinamentos.

“Você também é um deles”! – Dizia uma criada para 
o Apóstolo Pedro que imediatamente negou Jesus 
dizendo que nem o conhecia. Nicodemos - o grande 
mestre e doutor nas Escrituras – foi procurar Jesus de 
noite para não ser visto pelos seus colegas. Tudo tem a 
ver com “perdas”. O que posso perder se seguir Jesus? 
Eu respondo: NADA! Pelo contrário, é um privilégio 
muito grande seguir o Filho de Deus. Carregar a 
cruz significa me humilhar para ser exaltado por 
Ele. Significa confessar ao mundo todo que estou 
disposto até a morrer por Aquele que morreu para 
que pudessemos viver. Os títulos na Terra não têm 
nenhum valor no céu, são apenas vaidades entre os 
homens. Porém, seguir Jesus sem restrições e sermos 
transformados em anjos naquele dia para vivermos 
eternamente, teria algo mais precioso do que isto?

PERSPECTIVA

Segundo o dicionário, “perspectiva, é uma palavra 
de múltiplos significados, podendo estar relacionada 
com o modo como se analisa determinada situação 
ou objeto; um ponto de vista sobre uma situação em 
específico; um modo tridimensional de representação 
ou tudo aquilo que se consegue ver ao longe”. 
Perspectiva é, portanto, o modo como olhamos para 
as coisas.  Um fotógrafo, por exemplo, irá procurar 
a melhor posição, o melhor ângulo para captar a 
melhor imagem, ou dentro da imagem como um 
todo, aquilo que em particular ele quer destacar.  
Um bom fotógrafo tem os olhos exercitados para 
ver aquilo que talvez outros não vejam.  Um bom 
fotógrafo, “tem os olhos bons”!

Ora, trazendo esse conceito para o nível existencial, 
qual é perspectiva que temos, qual é a fotografia 
que estamos obtendo da nossa própria vida?  O que 
vemos daquilo que enxergamos? No que os nossos 
olhos costumam se fixar?  Conseguimos ter um olhar 
mais amplo, onde discernimos os diferentes planos 
ou estamos sempre aprisionados pelos nossos pelas 
próprias circunstâncias e medos?

Nesse aspecto, a tendência natural é que nos 
tornamos apenas reativos, nos concentrando 
normalmente naquilo que dói, naquilo que 
incomoda, naquilo que está fora do lugar, naquilo que 
tememos, esquecendo que, reações seguidas formam 
comportamentos e que, comportamentos acabam 
determinando a nossa própria identidade e moldando 
o nosso caráter. Jesus nos advertiu de maneira muito 
dura e direta a respeito do nosso olhar em relação à 
vida: “São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos 
forem bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, 
os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em 
trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, 
que grandes trevas serão” – Mateus 6.22-23.  

Por que Jesus foi tão contundente? Porque a 
perspectiva errada nos torna maus, nos torna 
incapazes de ver o bem, nos torna míopes ao ponto 
de pensar que o mundo apagou a luz, quando foram 
os nossos olhos que se escureceram.  Pessoas que 
caíram nessa armadilha, já não suportam a verdade 
sobre si mesmas, nem sobre as suas circunstâncias; 
acomodam-se na condição de vítimas, culpando Deus 
e o mundo pela sua infelicidade.  

Prezado leitor: Será que existe uma maneira 
certa de olhar a vida? Sim, existe, mesmo nos piores 
cenários, mas nós somente poderemos desenvolver 
essa capacidade se tivermos um coração humilde um 
olhar determinado a procurar o bem em meio ao 
mal, a ver a beleza em meio a feiura, a ver a ordem 
em meio ao caos, a ver o eterno em meio ao efêmero. 
A questão, no entanto, é saber se temos consciência 
daquilo que estamos procurando e se queremos 
realmente um dia, sossegar o nosso coração: “O reino 
dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, 
o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, 
transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem 
e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda 
semelhante a um que negocia e procura boas pérolas; e, 
tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o 
que possui e a compra” – Mateus 13.45-46.

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
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Estado 
Famurs cria Câmara Temática dos Pequenos Municípios 
e afirma que nenhuma cidade será extinta

Durante encontro 
com gestores municipais 
na quarta-feira (15), o 
presidente da Famurs 
e prefeito de São Borja, 
Eduardo Bonotto, 
lançou a primeira 
câmara temática, 
voltada para defesa dos 
pequenos municípios 
gaúchos. Sendo uma das 
bandeiras da gestão, as 
câmaras temáticas têm 
o objetivo de discutir 
e buscar promover 
o desenvolvimento 
econômico e social das 
regiões e municípios, 
através de um plano 
de desenvolvimento 
setorizado, além de 
defender os interesses 
municipalistas.

O lançamento foi 
realizado em encontro 
para tratar dos efeitos 
da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) 4711, que 
mobilizou prefeitos, vices 
e representantes de 30 
municípios do RS que 
poderiam ser afetados 
diante da decisão do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF). Segundo 
o presidente Bonotto, 
o grupo dará suporte 
não só aos municípios 
presentes, mas a todos os 
226 municípios gaúchos 
que podem ser extintos 
por causa do Projeto de 
Emenda à Constituição 
(PEC) nº 188/2019, 
que prevê a extinção de 
municípios com menos 
de 5 mil habitantes e 
arrecadação inferior a 
10% da receita total.

Em sua fala, Bonotto 
destacou que a câmara 
temática também tem 
o objetivo de estar mais 
próximo dos municípios 
e suas realidades, além 
de fazer com que a 
Famurs cumpra a sua 
função institucional, que 
é defender os municípios 
e os cidadãos. “A defesa 
será de todos. Como 
digo, o trabalho será 
realizado independente 
de posicionamento 
político e partidário e da 
linha que seguimos nas 
nossas cidades. Temos 
a responsabilidade 
de discutir de forma 

EFEITOS DA 
ADI 4711

Durante o encontro, o presidente 
da Famurs também tranquilizou os 
gestores a respeito da ADI 4711, 
que regulamenta as condições 
de criação de municípios no 
RS. Diante da dúvida sobre o 
resultado da decisão, que poderia 
tornar inconstitucional a criação 
e instalação de 30 municípios 
gaúchos, Bonotto informou que 
o posicionamento da entidade 
de que nenhum município 
será extinto, emitido em nota 
informativa na última sexta-feira 
(13), foi ratificado com um parecer 
da Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE).

“Com a decisão da ADI, o 
embasamento que temos e 
reforçamos vem com a EC 

57/2008, que convalidou os atos 
de criação, fusão, incorporação e 
desmembramento dos municípios 
em todo o país, desde que tenha 
sido publicada até 31 de dezembro 
de 2006 e tenha atendido os 
demais requisitos estabelecidos na 
legislação do respectivo Estado”, 
justificou o presidente.

Segundo Bonotto, “seria um 
retrocesso caso os municípios 
tenham que voltar aos municípios-
mãe, onde não teríamos mais 
condição de dar o suporte 
necessário para aqueles que mais 
precisam”. Bonotto também pediu 
para que os gestores trabalhem 
unidos para que nos próximos 
passos, em todos os pleitos e 
encaminhamentos, o interesse 
municipalista esteja fortalecido.

O coordenador-geral da Famurs, 
Salmo Dias de Oliveira, destacou 
a qualidade de vida nos pequenos 

municípios e a importância deles 
para o desenvolvimento do país. 
Frisou que há uma necessidade 
de os prefeitos estarem alinhados 
e o dever de cobrar dos 
deputados federais e estaduais 
um olhar especial às matérias que 
interessam e impactam de forma 
positiva os municípios.

Ainda durante o encontro, o 
consultor jurídico e advogado 
da CDP – Consultoria em 
Direito Público, Gladimir 
Chiele, e o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, explanaram e 
explicaram detalhes da ADI e 
seus efeitos, ressaltando o marco 
definitivo sobre a matéria a partir 
da EC 57/2008, que assegura que 
efeitos da decisão de declaração 
de inconstitucionalidade poderão 
atingir, tão somente, municípios 
cuja lei estadual de criação tenha 
sido publicada após 2006.

democrática e 
respeitando bandeiras”, 
a� rmou. “Teremos a 
possibilidade de trabalhar 
em conjunto neste 
movimento positivo, que 
vem para ser um grande 
parceiro nas mobilizações 

referente a pautas que 
tramitam a nível federal, 
em conjunto com a 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), e 
estadual”, explicou.

Além da Câmara 
Temática dos Pequenos 

Municípios do RS, a 
gestão presidida por 
Eduardo Bonotto deve 
criar nos grupos de 
trabalhos para tratar de 
temas como turismo, 
acesso asfáltico, 
telefonia e internet, 

previdências municipais, 
regionalização da saúde, 
hospitais de pequeno 
porte, educação, 
empreendedorismo, 
municípios atingidos por 
barragens, entre outros 
temas.

O Tribunal de Justiça do RS concedeu ao 
município de Encantado o Selo de Regularidade 
e Responsabilidade no Pagamento de Precatórios. 
O certi� cado, assinado pelo presidente do TJ, 
desembargador Voltaire de Lima Moraes, faz 
referência ao período de 2020.

“É o reconhecimento à gestão do prefeito Adroaldo 
Conzatti, de sempre zelar pelo dinheiro público e 
honrar os compromissos. Com esse mesmo foco 
é que estamos dando continuidade ao trabalho, 
com transparência e responsabilidade”, comentou o 
prefeito Jonas Calvi.

Município 
Encantado recebe o Selo de Regularidade e 
Responsabilidade no Pagamento de Precatórios

a qualidade de vida nos pequenos sido publicada após 2006.
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 Encantado 51 3751-9036 / Arroio do Meio 51 3751-9000 Ramal 7 / Progresso 51 3788-1316 / Guaporé 54 3443-2220 / Vera Cruz 51 3751-9000 Ramal 413
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R$179 98

DISCO 16 COM
BORDA

R$2 8 3 74

DUCHA SUBLIME
ZAGONEL 220V CX

R$117 13

MICRORRETÍFICA VONDER
MRV 115

R$2 51 14

R$18 51

ESPETO FOGO DE
CHÃO GIRATÓRIO

GARRAFA TÉRMICA 
A PARTIR DE 

12 % 

+

DE DESCONTO EM
TODAS AS FACAS

GANHA UMA CAPA
 PERSONALIZADA

PARA O SEU 
CAVALO

RAÇÃO
 FARROUPILHA 40KG

AVEIA 
DESPONTADA 35KG

R$ 8 99

RAÇÃO
MONELLO
TRADICIONAL

encantado
Alunos do Curso de Turismo Rural 
recebem orientações  
sobre Alimentação

O Curso de Turismo Rural, 
realizado pela Administração 
Municipal em parceria com a Emater, 
trabalhou o módulo Alimentação 
nesta semana. Além de orientações 
sobre como oferecer as refeições 
ao turista de forma segura, criativa 
e que preserve a identidade local, 
a atividade mobilizou os alunos a 
trazerem pratos que registrassem a 
própria história e que são oferecidos 
nas suas propriedades. O resultado 
foi uma mesa farta, diversificada e 

atraente. 
“Manter as origens, a identidade 

local e contar a sua história é 
transformar um produto em um 
atrativo turístico. Olhando a mesa e 
a apresentação de cada prato nos fez 
lembrar a infância e os antepassados. 
É esse tipo de gastronomia que 
os turistas querem encontrar nas 
propriedades. Sem dúvida, estamos 
no caminho certo”, comenta a 
coordenadora do departamento de 
turismo de Encantado, Paola Silveira.

Mesa com pratos elaborados pelos alunos

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

Encantado 
Prefeito Jonas propõe denominação 
de Adroaldo Conzatti ao Centro 
Administrativo Municipal

O prefeito Jonas Calvi assinou 
na terça-feira (14), o projeto de lei 
50/2021 que propõe a denominação 
do Centro Administrativo Municipal 
de “Centro Administrativo Municipal 
Adroaldo Conzatti”.  O texto será 
encaminhado à Câmara de Vereadores.

Conforme Jonas, além de 
homenagear e preservar a memória 
do prefeito Conzatti, falecido 
em 19 de março desse ano, o 
objetivo é demonstrar a gratidão 
ao administrador. “Queremos que 
seu nome fique imortalizado em 
um local que traduz a importância 
da sua dedicação ao longo de sua 
vida, principalmente, no que tange 
ao desenvolvimento do nosso 
município, deixando um grande 
legado à comunidade encantadense”, 
argumenta. 

Na segunda-feira (13), na rede 
social, o prefeito Jonas publicou 

um comentário em que destaca a 
convivência com Adroaldo.  “Hoje 
faz um ano que firmamos a coligação 
“Somos todos Encantado”, com 
partidos e pessoas, pensando em um 
Encantado melhor para nossa gente 
e para as próximas gerações. Um 
ano que valeu cada segundo, cada 
momento, cada ensinamento, pelo 
contato das pessoas e, especialmente, 
por trabalhar, conviver e aprender 
com o Adroaldo Conzatti. Não há um 
dia em que entro na sala de trabalho 
e não lembro que o ‘Conzatti tá aí!’ 
Ele é exemplo de espírito público! 
Por isso, tenho a convicção que todos 
encantadenses concordam com a 
proposição da Lei que denomina o 
Centro Administrativo Municipal em: 
‘Centro Administrativo Municipal 
Adroaldo Conzatti’. Homenagem 
justa e merecida por aquele que levou 
Encantado no coração”, escreveu.

Prefeito Conzatti faleceu no dia 19 de março desse ano


