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Jovem de 22 anos teve prisão preventiva decretada por 30 dias. Ele é suspeito de matar Claiton 
Rodrigues Mira na segunda-feira (3). O caso pode ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Quatorze times 
disputam o 
Torneio do Boi 
do Barrense 12
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encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 31/01/2020 a 6/02/2020 

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

eder
boaro

RETICÊNCIAS

FRASE DA 
SEMANA

SANDER BERTOZZI, 
vereador do PP, de 
Encantado, durante 
discurso na tribuna, na 
sessão legislativa desta 
semana.

ederboaro@yahoo.com.br

DIVULGAÇÃO

“Há falta da 
perícia médica 
na agência 
do INSS de 
Encantado. 
Vejo bem 
próximo o 
fechamento 
dessa agência. 
Semana 
passada nem 
estagiários 
tinham para 
entregar as 
fichas.”.

31/01 – Isabel Bonilla Bos.
Crematório Vaticano, Balneário Camboriú.

31/01 – Janir Domingos de Souza Leite, 65 anos.
Cemitério de Linha Salvação, Relvado. Funerária Mazzarino.

03/02 – Henriqueta Maria Lodi Mezzomo, 92 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Arezi.

03/02 – Lúcia Ganassini Zotti, 86 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

04/02 – Annibal Scarvonatti, 86 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

05/02 – Manuela Troian, 70 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. 

05/02 – Erno Wolfarth, 86 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.

POBRE GENERAL 
ONOFRE!

Que má sorte teve 
General Onofre 
Pires. Um dos 

líderes da Revolução 
Farroupilha, o comandante 
que preparou a entrada 
de Bento Gonçalves em 
Porto Alegre no dia 20 
de setembro de 1835 
foi representado no 
seriado global “A Casa 
das Sete Mulheres” por 
um ator desequilibrado, 
que não representa 
condições mínimas 
de viver personagens 
heroicos, ante sua 
covardia com quem ousa 
divergir de suas ideias. 
Nessa belíssima obra de 
Letícia Wierzchowski, 
que inclusive contou 
com a participação 
de conterrâneos de 
Encantado como 
figurantes, diversos artistas 
interpretaram papéis de 
homens e mulheres de 
bravura, que, a exemplo 
do próprio Onofre Pires, 
morreram em decorrência 
de corajosos combates. 
Porém, coube ao abjeto e 
machista José de Abreu, 
um covarde defendido 
por muitos militantes 
marxistas, representar o 
papel deste nobre militar. 

Agora, após ter 
cuspido publicamente 
em uma mulher por 
divergências ideológicas 
e ter ironizado o estupro 
infantil sofrido pela 
Ministra Damares Alves, 
nas últimas semanas José 
de Abreu decidiu agredir 
sua colega de profissão, 
a atriz Regina Duarte, 
atual Secretária Nacional 
da Cultura. Ele, que foi 

condenado a devolver 
mais de R$ 300mil 
aos cofres públicos 
por falsificações de 
notas fiscais junto a 
Lei Rouanet, disse que 
“fascista a gente trata 
no cuspe” e que “vagina 
não transforma mulher 
em ser humano”, 
citando Regina. O 
amigo de infância de 
José Dirceu, informação 
relevante para entender 
o modus operandi dessa 
gente, destila seu ódio às 
mulheres que entende 
apoiarem o atual 
governo e o faz com a 
tranquilidade de quem 
sabe que jamais vai ser 
atacado pelas militantes 
do feminismo perverso, 
ou as feminazes, como 
prefiro chamar. Essa 
gente, de militância 
chata e impositiva, que 
tem sérios problemas 
com a democracia e 
a convivência com o 
contraditório, entende 
que todo o ódio e 
agressões destinados 
a pessoas de espectro 
ideológico de direita 
valem a pena. São os 
defensores do ódio do 
bem. 

E, assim, entre grelos 
duros, como proferido 
por Lula para se referir 
a parlamentares do PT e 
às agressões constantes 
de Zé de Abreu, o 
silêncio das militantes 
de esquerda deve 
doer nas verdadeiras 
feministas, oriundas de 
diversos movimentos 
importantes que 
remontam o século 
XV, mas que se 
notabilizaram com 
a famosa queima 
dos sutiãs em busca 
da autonomia das 
mulheres. Quanto a 
Onofre Pires, se pudesse 
assistir aos devaneios do 
seu intérprete, padeceria 
de desgosto e rogaria 
para que ao menos 
sua memória fosse 
preservada das atuações 
deste ser desprezível que 
defende o socialismo, 
mas, como outros da 
turma, decidiu viver na 
liberal Nova Zelândia...

Galos e galinhas

Leitor, morador do centro de Encantado, relata que já esteve na Prefeitura 
por várias vezes reclamando de galinhas soltas e galos de rinha presos em uma 
garagem e no banheiro de uma casa nas proximidades do Ministério Público. 
“Não dá para aguentar o fedor e o barulho. Não sei mais o que fazer. Dão risada 
da cara da sociedade”, escreveu.

Mensagem e convite de Missa de Sétimo Dia de falecimento de 

Henriqueta Maria Lodi Mezzomo
Passaste pela nossa vida deixando um exemplo de fé e de 

esperança, e é isso que nos conforta e nos faz crer ainda mais 
na vida eterna.

Com esta mensagem, o esposo Alcides Mezzomo (in 
memorian), os filhos Ivone, Salete, Sergio e Vilmeci; os 
genros Euzébio (in memoriam) Moacir, Pedro; a nora 
Juceli; os netos Carina, Gustavo, Henrique, Tiago, Diogo, 
Rodrigo, Raquel, Gabriel, Luiza; os bisnetos Julia, Enzo, 
Lucas, João Francisco, Lavínia, Artur, Luca e Benício; e 
demais familiares querem agradecer aos amigos, vizinhos, 
parentes, ao Padre Hermes, à Funerária Arezi e a todos 
que de uma forma ou de outra confortaram a família neste 
momento de dor e perda do ente querido.

Desde já convidam para a missa de sétimo dia de falecimento de 
Henriqueta Maria Lodi Mezzomo, que será celebrada neste sábado, dia 8 
de fevereiro, às 18h30min, na Igreja Matriz São Pedro, de Encantado.
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Cirgurgia sem 
anestesia

O irreverente Chaveirinho inovou 
em sua Borracharia. Agora é a 
Clínica do Pneu. Mas o diferencial 
mesmo está no atendimento:falas, 
bordões, tiradas e sacadas todas 
voltadas para a área médica. 

Lá, o cliente é atendido com as 
seguintes tiradas:

1.Para conversa normal o papo 
começa com: Consultas pelo SUS, 
plano paz e sem brigar na hora do 
acerto, vários convênios.

2.Pneu com um ovo aparente: O 
diagnóstico sai na hora, é da marca 
galinha pneus.

3.Pneu sempre murcho: Paciente 
da borracharia chega com esse 
problema, tem remédio e a receita 
sai na hora. Viagra, só uma dose.Se 
der duas, o pneu estoura.

Teria muito mais.Quando é só 
calibrar, o atendimento é pelo SUS, 
não custa nada. Se furou o danado 
é necessário fazer uma cirurgia 
plástica. Agora, se você quiser saber 
mais, fala com o Chaveiro, afinal é 
muito comercial 0800 nesse espaço.

MILTON
FERNANDO

Reflexões eleitorais pinga fogo

milton@rdencantado.com.br

Quando nos dermos conta, o mês de 
outubro estará chegando e, com ele, o 
processo eleitoral de 2020. Novos ou 

velhos prefeitos, novos e velhos vereadores, 
um novo mapa eleitoral, partido tal elegeu 
tantos prefeitos e vereadores e melhorou o seu 
desempenho, o pequeno PXXX surpreendeu 
positivamente, o PZZZ irá fazer uma reflexão 
quanto ao seu desempenho eleitoral, etc, etc, 
e etc. Sim, daqui a pouco, quando nos dermos 
conta, nosso vizinho de porta se tornará 
nosso inimigo, pelo menos por um período, 
justamente o antes, durante e o pós-eleitoral.

Para pensar
Uma simples pergunta na Rede Social: Bom 

Dia, já sabe em quem votará quando outubro 
chegar? Algumas respostas estão logo abaixo. 
Sabemos que, no processo eleitoral, a estratégia 
é importante. Então, a base do pensamento 
está abaixo, alguns bem identificados 
partidariamente, outros, em sua grande 
maioria, pessoas que pensam o processo como 
um todo. Sempre lembrando que a linguagem é 
a da rede social:

>>As caras ai da estão meio escondidas... 
Talvez com receio...Talvez com vergonha....

>>Nem quero pensar nisso, a política tá uma 
vergonha ultimamente

>>Bom dia Milton, podia fazer uma pergunta 
mais fácil 

>>Bom dia. Aqui ainda está indefinido.

>>https://www.facebook.com/imiliano.
araujogoncalves Bom dia, jásei em quem não 
votar

>>Nao vote em quem apoia Leite, pois 
tentarão aplicar as mesmas medidas de 
exploração as professores municipais e demais 
servidores.

>>Ainda não sei quem são os candidatos, 
alguma sugestão.

>>Em mim, Bom diaaaaaa

>NÃO... bom dia.

>>Se alguem nao sabe pra quem votar, daqui 
uns mesesvão ter uns 50 ou mais candidatos pra 
ir à tua casa pedir o seu voto. pq de agora em 
diante eles começam a se lembrar das pessoas....

>>Eu sei em quem NÃO votar

>>Ainda não, vamos pesquisar... e tentar 
melhorar

>>Só depois de analisar as propostas 
de governo e já descartar os que não 
desempenharam um papel relevante até agora.

>>Ta difícil, mas vamos escolher o menos 
ruins kk

Pergunta 
básica1

Na China construíram 
um hospital para mil 
leitos em 10 dias. Será 
que no Brasil nós 
teríamos a licença 
ambiental nesse prazo? 
Se a resposta for sim, o 
mundo tem salvação. 

Pergunta 
básica 2

Alguma Câmara de 
Vereadores irá propor 
redução de salários? 
Pergunta é motivada 
por uma notícia da 
semana passada: os 
vereadores de Cachoeira 
Paulista, no Vale do Paraíba, em São Paulo, que estão recebendo R$ 4.200,00 
mensais, na próxima legislatura irão receber R$ 1.300,00. Para um município 
com uma população maior que Encantado (polo da região alta do vale), o valor 
de cada vereador, a partir de 2021, será menor que os legisladores de Doutor 
Ricardo, Muçum, Roca Sales e outros municípios da região. Quem estará certo? 

No clima da 
eleição

Na segunda-feira (3), 
integrantes dos partidos 
que formaram a coligação 
MDB/PTB/PDT/DEM/
PSB nas eleições passadas 
reuniram-se para uma 
reunião na Câmara de 
Vereadores. Um novo 
encontro está marcado 
para o dia 18. O acordo 
é para que todos se 
mantenham unidos 
no pleito de outubro. 
Segundo boatos, dois 
representantes do PP 
estavam na Câmara, mas 
tiveram que sair para 
voltar mais tarde.

GOOGLE IMAGENS
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

A movimentação de 
máquinas e operários em 
um terreno localizado 
na rua João Sanna, 
esquina com a rua Pedro 
Turella, tem chamado 
a atenção de quem 
transita pela área central 
de Encantado. No local 
está em construção um 
complexo de esportes, 
gastronomia e eventos, 
o Pahu Complex. Os 
empreendedores são 
os amigos Vinícius 
Vanzetta, Samuel Calvi 
e Jeferson Tasca. A 
expectativa é inaugurar 
a estrutura no final de 
março. 

O espaço vai contar 
com duas quadras de 
areia, que poderão 
ser adaptadas para 
a prática de futebol, 
vôlei, futvôlei e beach 
tênis. Três contêineres 
serão utilizados para as 
instalações de espaço 
gourmet, conveniência e 
vestiários. 

A ideia, segundo os 
três sócios, é promover 
torneios esportivos, 
eventos e festas ao ar 
livre, além de possibilitar 
a locação das quadras. 
“Em dias de torneios 
vamos colocar bandas, 
DJs e espaços para food 
trucks”, explicam. 

Uma das novidades da 
conveniência, que ficará 
aberta diariamente, 

ENCANTADO

Pahu Complex, um novo  
espaço de lazer e diversão

será a comercialização 
do sorvete do Keko, 
tradicional produto 
da cidade de Muçum. 
Bebidas e lanches rápidos 
também serão servidos. 
Os dois espaços gourmets 
poderão ser alugados e 
churrasqueiras ficarão 
disponíveis para os 
clientes. Apenas as 
bebidas terão que ser 

adquiridas no local. 
O acesso de pets de 
estimação será permitido.

Desde o início da obra, 
diversos comentários 
apontavam que uma 
filial do Cachorrão 
Carmelito & Beto 
atenderia no local. O 
que existe de verdade é 
a presença do Carmelito 
em datas específicas, 

principalmente, durante 
as programações 
especiais, como os 
torneios e eventos.

Outras ações ainda 
estão em fase de 
planejamento. “Pensamos 
em oferecer almoço 
diário. Já temos algumas 
propostas, mas nada 
confirmado”, explicam os 
proprietários.

DESENHO DO PROJETO DO COMPLEXO

POSTES DE SUSTENTAÇÃO DAS REDES das quadras COMEÇARAM A SER INSTALADOS

Liquida Verão. Campanha 
encerra amanhã

Com o objetivo de impulsionar as vendas neste 
começo de ano e fortalecer o comércio, a CIC 
Roca Sales lançou a campanha Liquida Verão. Ao 
todo, 16 estabelecimentos comerciais participam 
oferecendo aos clientes descontos que podem 
chegar até 50%. O consumidor tem ainda hoje a 
amanhã para aproveitar as promoções. 

Projeto do asfalto 
comunitário deve começar 
nas próximas semanas 

Quatro ruas vão receber pavimentação através 
do projeto Asfalto Comunitário: Cândido 
Giongo, Prestes Santos, Forença e Leopoldo 
Marder. O contrato foi assinado recentemente 
e as obras devem  iniciar em breve, segundo 
previsão da administração municipal. O prefeito 
Amilton Fontana explica que, como neste mês 
vários funcionários estão de férias, a força de 
trabalho está reduzida. A partir do mês de março, 
toda a equipe estará de volta e os trabalhos serão 
intensificados. 

Comissão da ExpoRoca 
e Fecarpa define mais 
atrações 

A comissão organizadora da 8ª ExpoRoca 
e 11ª Fecarpa confirmou, nesta semana, mais 
atrações para o evento que será realizado nos 
dias 6,7 e 8 de março. Além do show nacional de 
Tiago Brava, no sábado, dia 08, a partir das 23h, 
foi confirmado o show de Serginho Moah, para 
a sexta feira, dia 6, a partir das 22h. Não haverá 
cobrança de ingresso para visitação à feira e para 
os shows. 

Domingo é dia de Kerb na 
comunidade da Júlio Alto 

A Comunidade Evangélica da Linha Júlio de 
Castilhos Alto promove, neste domingo(9), a sua 
tradicional Festa de Kerb. A programação tem 
início às 10h, com o culto de Bodas de Prata e 
Ouro. Ao meio-dia será servido almoço. O valor 
do cartão é de R$ 30,00. A partir das 14h inicia o 
baile com o Musical Encanto, de Feliz.

Escolas 
voltam as 
aulas dia 17

As aulas nas Escolas 
Municipais de Ensino 
Fundamental iniciam 
no próximo dia 17 
de fevereiro. Neste 
mesmo dia iniciam 
também as aulas no 
Colégio São José e no 
CEAT. Já as atividades 
com os professores 
começam nos dias 13 
e 14 de fevereiro.

DIOGO DAROIT FEDRIZZI

DIVULGAÇÃO
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ILUMINAÇÃO DAS RUAS DE 
MUÇUM SERÁ RENOVADA

DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

LUIS GUSTAVO BETTINELLI

A iluminação de ruas de Muçum será 
renovada a partir de um projeto da RGE 
que terá investimento de R$ 1,2 milhão. A 

execução ocorre em parceria com o município, que 
aprovou projeto na Chamada Pública de Eficiência 
Energética da distribuidora. Serão substituídas 859 
lâmpadas por novas unidades com tecnologia LED. 

Contrato
Após os trâmites legais o contrato com o 

município foi entregue na tarde de segunda-feira 
(03), no gabinete do Poder Executivo. A expectativa 
é que as ações comecem a ser desenvolvidas já nos 
próximos meses. A RGE estima que o município 
tenha economia de R$ 269,2 mil ao ano com as 
contas de energia em função do novo sistema de 
iluminação. 

Contrapartida 
A prefeitura irá aportar cerca de R$ 14 mil 

como contrapartida do projeto. Os demais custos 
ficam a cargo da RGE que investirá o valor a 
fundo perdido, dentro do Programa de Eficiência 
Energética. A concessionária também é responsável 
por todo recolhimento das lâmpadas antigas e 
encaminhamento para o descarte adequado.

Transporte escolar 
Está aberto o prazo para 

cadastramento dos estudantes que 
desejam receber o auxílio financeiro 
municipal de Muçum, de incentivo 
ao transporte, junto à Secretaria 
municipal de Educação. O benefício 
está sendo disponibilizado aos 
estudantes que residem em Muçum, 
que estudam em outras cidades 
em curso superior ou técnico. A 
inscrição deve ser efetuada junto a 
secretaria municipal de Educação 
até o dia 15 de março. O valor a ser 
custeado mensalmente pela prefeitura 
terá níveis distintos, dependendo 
do número de dias em que o aluno 
necessita do transporte.

Documentação 
No momento da inscrição os 

alunos devem apresentar: 
* Ficha de Inscrição, requerendo o 

auxílio;
* Declaração de Residência;
* Cópia do RG e CPF;
* Cópia de carnê de IPTU ou 

contrato de aluguel;
* Atestado de matrícula da 

instituição de ensino, ou contrato;
* Cópia do título de eleitor;
* Cópia do extrato bancário 

comprovando os dados da conta 
corrente para depósito;

* Cópia do CPF do correntista, caso 
a Conta Corrente não seja em nome 
do estudante requerente;

*  Comprovante de recolhimento de 
taxa junto ao setor de protocolo.

Nível 01 -  
Até 30 km 

Disciplinas por 
semana   Valores 
Uma (01)  R$ 20,00 
Duas (02)  R$ 25,00
Três (03)  R$ 30,00
Quatro (04)  R$ 35,00
Cinco (05) ou mais   R$ 40,00

Nível 02 -  
De 31 km A 60 km 

Disciplinas por 
semana   Valores 
Uma (01)  R$ 45,00
Duas (02)  R$ 50,00
Três (03)  R$ 60,00
Quatro (04)  R$ 70,00
Cinco (05) ou mais   R$ 80,00

Nível 03  
Acima de 61 km 

Disciplinas por 
semana   Valores 
Uma (01)  R$ 60,00
Duas (02)  R$ 75,00
Três (03)  R$ 85,00
Quatro (04)  R$ 95,00
Cinco (05) ou mais   R$ 105,00

Brasília 
Na última semana o prefeito de Muçum, Lourival de Seixas, esteve novamente 

na capital federal onde visitou ministérios, senadores, deputados e assessores, para 
cobrar recursos que viabilizem projetos do governo municipal. Seixas retornou 
convicto de que várias solicitações serão atendidas. Os pedidos são para melhorias 
em setores como obras, saúde, agricultura, infraestrutura urbana e turística, além de 
solicitações para recurso de custeio e equipamentos para a APAE.

Prefeito Lourival de Seixas e secretário Rodiney 
Bortoluzzi recebem os representantes da 

concessionária (consultora de Poder Público da 
RGE, Katiéle Walendorff, e os analistas de eficiência 

energética, Odair Deters, Letícia Dotta Rech e Eder 
Hoffmann).

Eleições 2020
Neste ano de 2020 os eleitores 

brasileiros terão a oportunidade de 
escolher os seus novos representantes 
municipais, tanto no Executivo 
quanto no Legislativo. Cada um 
de nós pode julgar o trabalho do 
vereador e prefeito que voltou em 
2016. A partir daí vamos dar nova 
oportunidade e reconduzi-los ao 
cargo ou trocá-los. Isso nós temos o 
direito. Não venham me dizer que 
são todos iguais, pois não são. Basta 
analisa-los, mas temos o direito e 
dever de votar.  

Reposição I 
Na segunda-feira (03), foram 

aprovados por unanimidade 
projetos de lei que fixam reajuste 
dos vencimentos do quadro geral 
de servidores do Executivo e 
Legislativo, prefeito, vice-prefeito, 
secretários municipais e vereadores 
de Muçum. A reposição obedece ao 
índice do IGPM de 7,3179%. 

Educação
Outro projeto fixa reajuste 

dos vencimentos do quadro 
de servidores da Educação do 
município. A reposição obedece 
ao índice de 12,84%, ficando em 
conformidade com a Lei Federal. 

Especulação 
Utilizando a tribuna, na sessão 

desta semana, o vereador de Muçum, 
Gilmar Marcolin, falou sobre a 
especulação imobiliária e rural do 
município. Conforme o vereador, 
“atualmente, temos vários terrenos 
baldios na área central que foram 
adquiridos apenas para este fim. 
Estes terrenos apresentam mato alto 
e com isso há proliferação de animais 
peçonhentos e insetos, além de ser 
local de incidência do mosquito da 
dengue”, relata. 

Interior 
Outra preocupação do vereador 

tange na área rural, onde muitas 
pessoas compram áreas de terras 
e utilizam para reflorestamento. 
Muitas árvores de grande porte estão 
sendo plantadas próxima ou até 
mesmo embaixo da rede elétrica o 
que provoca constantes problemas 
na distribuição de energia, 
principalmente, com a incidência de 
ventos fortes. Conforme o vereador, 
“na maioria das vezes, os donos das 
propriedades não residem no local e 
com isso não sofrem com a falta de 
luz, por diversas horas e até mesmo 
por dias”, salienta.
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

BRASIL: 
ETERNAMENTE EM 
BERÇO ESPLÊNDIDO

GOOGLE/IMAGENS

O Sicredi Região dos Vales realiza 
no mês de março o seu processo 
assemblear 2020. Os eventos reunirão 
os associados dos 18 municípios da 
região de abrangência da instituição 
financeira cooperativa.

O primeiro encontro, agendado para 
a segunda-feira, dia 2 de março, ocorre 
no município de União da Serra, a 
partir das 20h.

Nos eventos serão apresentados 
o relatório de gestão, a prestação 
de contas do exercício de 2019, a 
forma de atuação da Cooperativa 
- demonstrando aos associados as 
contribuições ao desenvolvimento 
da região e os benefícios gerados ao 
quadro social e demais assuntos de 
interesse dos associados.

Neste ano também ocorrerá durante 
o processo assemblear o último 
sorteio da Promoção Sorte Cooperada 
Sicredi. O período de participação na 
campanha promocional encerra em 
28 de fevereiro. Os cupons tanto do 
primeiro, quanto do segundo sorteios 
voltam para a urna concorrendo 
agora a uma Smart TV 50 polegadas, 
uma poupança Sicredi de R$ 5 mil, 

uma poupança Sicredi de R$ 10 mil e 
uma motocicleta zero quilômetro CB 
Twister em cada uma das 21 agências, 
totalizando a entrega de mais 84 
prêmios nos sorteios finais durante o 
processo assemblear.

Até o dia 31 de março, quando se 
encerram os encontros do processo 
assemblear, a previsão é que mais 
de 10 mil associados acompanhem 
as apresentações realizadas pelo 
presidente da Cooperativa, Ricardo 
Cé, pelo diretor Executivo, Roberto 
Scorsatto, e pelos gerentes do Sicredi 
em cada município.

Compreendem a área de abrangência 
do Sicredi Região dos Vales os 
municípios de Anta Gorda, Arroio do 
Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Dois 
Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, 
Guaporé, Ilópolis, Muçum, Nova 
Bréscia, Putinga, Relvado, Roca Sales, 
São Valentim do Sul, União da Serra, 
Vespasiano Corrêa e Vista Alegre do 
Prata.

Para mais informações dos encontros 
e confirmações de presença, os 
associados podem contatar o Sicredi do 
seu município.

DATA  MUNICÍPIO  HORÁRIO LOCAL
02/03/2020 União da Serra  20h  Ginásio de Vila Oeste
03/03/2020 Vista Alegre do Prata 20h  Salão Paroquial
04/03/2020 Guaporé   20h  Salão N. Sra. da Saúde
05/03/2020 Dois Lajeados  20h  Salão Paroquial
09/03/2020 São Valentim do Sul 20h  Salão Paroquial
10/03/2020 Vespasiano Corrêa 20h  Salão Paroquial
11/03/2020 Muçum   20h  Salão Paroquial
12/03/2020 Encantado  20h  Salão Santo Agostinho
16/03/2020 Putinga   20h  Salão Paroquial
17/03/2020 Ilópolis   20h  Centro Cultural de Eventos
18/03/2020 Doutor Ricardo  20h  Salão Paroquial 
19/03/2020 Anta Gorda  20h  Ginásio São Carlos
23/03/2020 Relvado   20h  Salão Paroquial
24/03/2020 Coqueiro Baixo  20h  Salão São José
25/03/2020 Nova Bréscia  20h  Salão Paroquial
26/03/2020 Capitão   20h  Ginásio de Esportes
30/03/2020 Arroio do Meio  20h  Colégio B. Jesus S. Miguel
31/03/2020 Roca Sales  20h  Salão Paroquial

ASSEMBLEIAS

Sicredi Região 
dos Vales reunirá 
associados a partir  
do dia 2 de março

CALENDÁRIO PROCESSO ASSEMBLEAR 2020

eventos reunirão associados de 18 municípios

DIVULGAÇÃO

Fatos recentes colocam dúvidas 
sobre a capacidade dos homens 
públicos. Chega-se à conclusão 

que o Brasil está f.... e mal pago. Só com 
grosseria e estupidez para mostrar a 
nossa indignação. 

PASSEIO
O aspone do Planalto, Vicente 

Santini, que usou um jatinho da FAB 
para ir da Suíça à Índia, foi demitido 
do cargo de secretário-executivo da 
Casa Civil. Aí foi nomeado “assessor 
especial da Secretaria Especial de 
Relacionamento Externo da Casa Civil”. 
O presidente Bolsonaro teve demiti-lo 
de novo. Foi revelado que usou o avião 
para visitar sete países conforme o site 
Dário do Poder: Cabo Verde, Suíça, 
Índia, Arábia Saudita e Itália. Uma 
farra com o dinheiro do povo.

COMPRINHAS
Ao sancionar o Orçamento, o 

presidente manteve a previsão de R$ 
2 bilhões para o Fundo Especial de 
Assistência Financeira dos Partidos 
Políticos que vai financiar a campanha 
eleitoral de 2019. Um nome bonito 
para os gastos dos partidos. O  PSL, o 
ex-partido do presidente Bolsonaro, 
presidido por Luciano Bivar, segundo a 
Folha de S. Paulo, gastou  com o uso do 
fundo partidário: “a compra dois carros 
Toyota, uma SW4, de R$ 165 mil, e um 
Corolla de R$ 100 mil. E despesas nos 
restaurantes mais caros de Brasília, e 
compra de poltronas de R$ 3.000 cada. 
E um jardim de inverno de R$ 4.580.” 
Os cinco partidos que mais ganham são: 
PT, PSL, MDB, PSD e PP. 

GANDAIA (I)
Segue a gandaia com o dinheiro 

da população. Um ex-procurador 
geral da Justiça do Tocantins recebeu 
do Ministério Público Estadual 
entre férias indenizadas, licença 
prêmio e programa de aposentadoria 
incentivada, mais de R$ 1.600.000,00. 
Todo membro do MPE tem direito 
a 60 dias de férias por ano. As férias 
indenizadas são aquelas que não 
foram gozadas durante todo o período 
em que trabalhou no órgão.

GANDAIA (II)
Este caso é semelhante aos 

pagamentos feitos recentemente aos 
conselheiros do Tribunal de Contas 
do RS e a juízes e desembargadores 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(coluna da semana passada).  O 
advogado Astor Wartchow, colunista 
do blog de Polibio Braga, afirmou 
que os altíssimos valores pagos aos 
conselheiros é um escândalo: “Estas 
manobras são caso de polícia. Já 
aconteceu na CEEE, no Judiciário e 
em outros órgãos públicos. Deixam 
propositalmente de tirar férias 
obrigatórias. Nas empresas privadas, se 
o patrão não colocar o funcionário em 
férias, ele terá direito ao recebimento 
em dobro. Férias é um direito de todo 
trabalhador, mas quem coloca em férias 
é o patrão. No setor público é uma 
gandaia”. Entende que o presidente do 
Tribunal à época de cada período não 
gozado, deveria ser responsabilizado 
por omissão.

APADRINHADOS
A praga das nomeações de amigos 

continua inclusive no atual Governo. 
O padrinho de casamento do filho do 
presidente, Flávio Bolsonaro, Marcelo 
Reis Magalhães foi nomeado para 
comandar o escritório de Governança 
do Legado Olímpico (Eglo). A 
indicação é uma “vitória” sobre os 
militares que comandam o esporte 
no governo do Bolsonaro. Ele poderá 
indicar outros 26  cargos de comissão.  
A Governança do Legado Olímpico 
(Eglo) foi criada em dezembro de 2019 
para proteger a herança da Olímpiada 
no Brasil. O Governo Bolsonaro flerta 
perigosamente as politicagens dos 
partidos e a influência da família.  

LEIS
Tudo acontece porque as leis assim 

permitem. Não sejamos hipócritas 
se lá estivessem, muitos de nós 
aceitariam esse dinheiro. A sociedade 
tem que pressionar os Poderes para 
mudar a legislação e acabar com esses 
privilégios inaceitáveis.
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CÂMARA

Na volta do recesso, Moresco e 
Jaqueline assumem independência

primeira sessão do ano foi realizada na segunda-feira (3)

Os vereadores 
de Encantado 
retornaram do 

recesso na segunda-feira 
(3), quando ocorreu 
a primeira sessão 
ordinária de 2020, com 
a presidência de Diego 
Pretto (PP). Apenas um 
projeto foi aprovado. 
A matéria, de origem 
legislativa, proposta por 
Valdecir Cardoso (PP), 
sugere a inclusão da 
carne suína na merenda 
escolar. “Encantado é 
uma cidade que vive em 
torno da carne suína. 
É importante termos 
essa lei para que as 
crianças saibam apreciar 
e saborear esse tipo de 
alimento”, justificou 
Cardoso.

O encontro serviu 
também para definir a 
composição das duas 
comissões da Casa. A de 
Constituição e Justiça 
tem na presidência 
Luciano Moresco (PT), a 
vice é Jaqueline Taborda 
(PDT) e o relator é 
Moacir Tramontini 
(PTB). A de Finanças 
é presidida por Marino 
Deves (PP), com Sander 
Bertozzi (PP) de vice e 
Cláudio Roberto da Silva 
(MDB) como relator.

A exemplo do que 
aconteceu em 2019, a 
liderança de governo 
é uma incógnita. Os 
políticos aguardam a 
indicação do prefeito 
Adroaldo Conzatti. 
Do lado da oposição, 
Cláudio Roberto da Silva 
(MDB) responde pela 
função. 

Luciano Moresco 
e Jaqueline Taborda 
assumiram posição 
de independência e 
afirmaram que não 
integrarão nenhum 
grupo. “O PT não 
integra, nesse ano, bloco 
de maioria ou minoria. 
Aguardamos que o 
Executivo encaminhe 
um nome de liderança. 
Como soldado de 
um homem só, e já 
antecipando a nova 

regra eleitoral de que 
não haverá coligação na 
proporcional, me dou o 
direito de registrar que 
não integro bancada de 
situação ou oposição”, 
comentou. Jaqueline 
reforçou que vai 
manter seu trabalho 
independente, assim 
como fez desde que 
assumiu o mandato 
em 2017. “O PDT 
continua na sua linha 
de independência, 
sempre buscando o que 
melhor entender pela 
comunidade”, afirmou.

O presidente Diego 
Pretto apresentou um 
projeto de resolução que 
altera o dia das sessões 
para as terças-feiras. 
Porém, o pedido não 
deve ser aceito pelos 
colegas parlamentares.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

Deves reclama 
do atendimento 
nas ESFs

Marino Deves (PP) fez comentários 
sobre a situação da saúde de Encantado 
e lamentou que, desde o início do atual 
governo, em nenhum momento foi 
consultado sobre as ações da secretaria de 
Saúde. “Mesmo com a minha experiência 
de oito anos no comando da pasta e, mesmo 
que tenha participado do grupo vencedor 
nas eleições, jamais me consultaram. Isso 
me entristece”, disse. Deves criticou ainda 
a forma como o atual governo organiza o 
funcionamento dos postos da Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Ele argumentou 
que o serviço de prevenção, uma das 
funções primordiais da ESF, não está sendo 
corretamente realizado. “Quando eu falava 
que a manutenção das ESFs era importante, 
era pelo exemplo que elas dão para os 
seus bairros de referência, com médico, 
enfermeira e dentista 40 horas, mais as 
agentes comunitárias. Mas infelizmente 
nossas ESFs estão sendo transformadas em 
meros postos de saúde, apenas para se fazer 
consultas, sem acompanhamento adequado”, 
disse. O político voltou a condenar o modelo 
de terceirização de profissionais na área da 
saúde. “É inadequado. Perdeu-se o vínculo 
entre o profissional e os pacientes. Chega a 
trocar de médico a cada três meses”, alertou.

“Vergonhoso”, diz 
Moresco sobre salários 
de conselheiros do TCE 

Luciano Moresco repercutiu na tribuna a notícia 
sobre o pagamento de salários extras a conselheiros 
do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Um 
dos conselheiros, Marco Peixoto, recebeu quase R$ 
700 mil. Para Moresco, o episódio é vergonhoso. 
“No mesmo período em que a Assembleia 
Legislativa avalia projetos que mexem em situações 
de servidores de menores salários, o Tribunal de 
Contas paga valores bem consideráveis aos seus 
conselheiros. Os professores estão há cinco anos 
sem saber o dia que vão receber salário e os caras se 
pagando R$ 700 mil por mês. A legalidade não se 
coloca acima da moralidade”, desabafou.

Sander cobra governo 
por atendimento a 
agricultores

Sander Bertozzi (PP) levou para a tribuna 
a reclamação de agricultores com relação à 
deficiência no atendimento de horas máquina, 
inseminação artifical e falta de soluções aos pedidos 
encaminhados. “São muitas leis que temos, mas 
muitas não são atendidas. Vem o orçamento para a 
Câmara, é colocado o recurso, mas não se efetiva. O 
agricultor não vê o braço do Executivo para receber 
apoio. Janeiro passou e a novela é a mesma. São várias 
queixas”, lamentou. 

JAQUELINE 
QUER AÇÃO 
CONTRA A 
RGE

Jaqueline Taborda 
(PDT) chamou 
atenção para a 
quantidade de 
reclamações das 
comunidades do 
interior a respeito 
do atendimento 
da concessionária 
RGE. Ela disse 
que nos últimos 
dias participou de 
reuniões organizadas 
pela administração 
municipal com 
agricultores 
encantadenses. 
“As reclamações 
são muitas. Os 
produtores de frango 
são os mais afetados. 
Por isso estamos 
trabalhando junto ao 
Ministério Público 
para tentar resolver 
esta situação”, 
garantiu.

vereadores iniciam trabalhos no último ano do mandato

EVALDO LANG
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>>APARTAMENTOS
Porto Quinze, c/02 dormitórios, 
72,16m² R$130.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 71,91m² 
R$ 210.000,00
Centro, c/01 dormitório, 54,92m² 
R$ 106.000,00
Centro, 03 dormitórios, 101,43m² 
R$ 275.000,00
Centro, 03 dormitórios, 91,96m² 
R$ 370.000,00
Centro, 02 dormitórios, 77,71m² 
R$ 175.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 125,17
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 111,79m² 
R$ 320.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 133,32 
R$ 280.000,00  
Residenciais Três Ilhas, Bairro 
Porto Quinze, em construção. Venha 
conferir

SOBRADOS:
Jardim da Fonte, c/02 dormitórios, 
68,15m². R$138.000,00
Planalto, c/ 03 dormitórios, 98,00m² 
R$ 220.000,00
Planalto, c/ 02 dormitórios, 53,00m² 
R$ 130.000,00
Porto Quinze, c/02 
dórmitórios,69,05m² R$150.000,00
Barra do Jacaré, c/ 02 dormitórios, 
100,04m² R$ 160.000,00
Centro, c/ 02 dormitórios, 70,00m² 
R$ 154.000,00

TERRENOS:
Lambari, 606,41m² R$ 250.000,00
Jardim da Fonte,600,91m² 
R$ 130.000,00
Centro, 659,06m² R$ 340.000,00
Lambari, 394,43m² R$ 65.000,00
Planalto, 390,00m² R$ 140..000,00
Santo Antão, 481,60m² 
R$ 130.000,00

Centro, 570,55m² R$ 950.000,00
Santo Antão, 362,26m² 
R$ 200.000,00
Porto Quinze, 415,54m² 
R$ 90.000,00
Centro, 420,00 m² R$ 200.000,00

CASAS:
Villa Amazonas, 02dorm, 110,98m², 
terreno 398,52m² R$ 350.000,00
Centro, 03 dorm, 150,00m², terreno 
360,00m². R$ 750.000,00
Planalto, 02 dormitórios, 97,60m², 
terreno 502,02m². R$ 420.000,00
Vila Amazonas, 02 dormitórios, 
57,73m², terreno 158,53m² 
R$ 140.000.00
Porto Quinze,02dorm, 68,46m², 
terreno 159,99m².R$ 165.000,00
Santa Clara, 02 dormitórios, 
524,50m² terreno 93,33m². 
R$ 345.000,00
Santo Antão, 02 dormitórios, 
69,81m² terreno 360,00m². 
R$ 290.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
514,64m² terreno 173,00m². 
R$ 380.000,00
Planalto, 02dorm, 57,65m², terreno 
217,13m². R$ 210.000,00
Santo Antão, 03dorm, 175,34m², 
terreno 813,51m². R$ 260.000,00
Planalto, 03 dorm, 96,69m², terreno 
502,83m². R$ 270.000,00
Nossa S. Aparecida, 03 dorm, 
109,36m², terreno 200,00m². 
R$ 145.000,00
Barra do Jacaré, 02 dormitórios, 
97,60m², terreno 502,02m².
R$ 420.000,00
Lambari possui 03 pisos, c/ 06 dorm 
sendo 01 suíte, 02 cozinhas. 04 
banheiros, 02 salas estar, garagem 
sacada c/ churrasqueira. 400,00m² de 
construção... Venha conferir.

TELE-ENTREGA  | PEDIDO OU RESERVA
51.99782.7733 | 51.3755.2182

NOVO 
ENDEREÇO
Rua Barão
do Rio Branco,
em frente
ao Banrisul.
MUÇUM-RS

Restaurante & Lancheria

51 9 9595 4711
junto ao Posto Volken

Roca Sales-RS

51 9 9346 0140
Servimos café, lanches varia-

dos, buffet kg, 
livre e c/espeto.

ERS 129, bairro Santa Clara. 
Trevo de acesso a Encantado. 

CLASSINEGÓCIOSOnde Comer Bem

Vende-se 

Terreno de 
360m², com casa 
de alvenaria 
medindo 172 m², 
na rua Monsenhor 
Scalabrini, 1303. 
Aceita troca por 
apartamento com 
dois quartos, 
garagem e 
elevador. Fone: 
51.9.8234.9936

ASSINANTE! 

ANUNCIE 
NESTE 

ESPAÇO

CONFIRA AS 
VANTAGENS

LIGUE 
3751
1580

vend barcositioc

Vende-se 
Terreno na Rua Itália (entre as ruas 
Brasil e Leonel Sangalli),Bairro Lago Azul, 
Encantado. Interessados contatar (51) 
9.9666.7189 ou (51) 9.9164.8810.

Vendo 
Mobilete, interessados entrar em 
contato no (51) 9.9666.7189 ou (51) 
9.9164.8810.

VENDE-SE 
Meriva 2005 completa. R$ 17.900,00. 
Contato: 51.99679.5982.

VENDE-SE
YBR 2003, com partida elétrica R$ 3.200,00. 
Contato: 51.99679.5982.

VENDE-SE
Nicho de madeira, com espelho e 2 prateleiras 
de vidro. Bom estado. 72 cm altura, 1m largura, 
28,5cm profundidade. Inclui suporte para fixar 
na parede. R$ 100,00. Retirar no local. Contato: 
9.9895.1981

Na Serraria Matão, no bairro Jacarezinho, 
em Encantado, você encontra toda madeira 
de eucalipto e pinos para sua construção, 
com ótimos preços. Interessados em 
vender, compramos matos de eucalipto. 
Ligue 3752-0147.   

aluga-se
Pavilhão com maquinário completo para 
marcenaria. Rua São Miguel, 533, na Barra do 
Forqueta, Arroio do Meio. Tratar no telefone: 
51.99504.7533.

VENDE- SE
Fiat/ Palio Attractive 1.0 - Modelo 2011/2012 completo.
Contato (51) 9-9812-3925 ou (51) 9-9117-5565.
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Diego Augusto da Rosa Pretto, 44 anos, 
comandou nesta semana a primeira sessão 
ordinária como presidente da Câmara de 

Encantado. Na tribuna, o odontólogo lembrou 
a trajetória política da família no legislativo 
encantadense. 

Em 1920, o bisavô, Augusto Pretto, presidiu 
o Conselho Municipal, como era denominada a 
Câmara na época. Na década de 1990, o pai, Irno, 
também ocupou a função. “Fico muito honrado por 
isso e agradeço a generosidade dos colegas de terem 
encontrado em mim o representante para assumir a 

presidência”, disse.
Após a sessão de segunda-feira (3), o Opinião 

conversou com Diego Pretto. 

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

ENTREVISTA

Diego Pretto acredita em ano 
de entendimento no Legislativo

vereador do partido progressista é o presidente em 2020

Jornal Opinião - Qual a expectativa 
para a retomada dos trabalhos?

Diego Pretto - Acredito que vai ser 
um ano de muitas discussões internas 
nos partidos. É um ano especial, por 
ser um ano de eleição, de mudança do 
quadro dos vereadores, com certeza. A 
gente imagina que teremos um início 
de ano bem mais de entendimento.

JO - Que estilo você pretende 
implantar na presidência do 
Legislativo?

Diego - A nossa mesa diretora 
tem um perfil de entendimento, de 
discussão das matérias. Esse vai ser 
o nosso norte. Não fazer nada no 
afogadilho, com pressa. Mas ter todos 
os projetos bem discutidos e da forma 
que a gente melhor puder contribuir 
para poder melhorá-los.

JO - Que projeção você faz dos 
trabalhos da Câmara para este ano, 
principalmente, pelo fato de vivermos 
um ano de eleições municipais?

Diego - Acredito que não vá 
atrapalhar o contexto da eleição com 
relação ao trabalho do Legislativo. 
Em todas as legislaturas foi bem 
aproveitado esse momento de 
discussão. Não acho que vai ter algum 
tipo de retaliação. 

JO - E até nesse contexto, como 
vai ser a relação com o Executivo? 
Até porque essa legislatura tem se 
caracterizado pela dificuldade de 
se identificar quem é oposição ou 
situação.

Diego - A gente tem que pensar 
no Legislativo como um poder em 
separado. Nunca vamos trabalhar 
pensando em prejudicar o Executivo ou 
o município. A gente pretende fazer um 
ano onde o Legislativo olhe para si. Não 
adianta a gente ser Legislativo olhando 
para o Executivo. É que nem dirigir um 
carro olhando para o lado. Temos um 
objetivo que é o Legislativo. Estamos 
em um poder que é o Legislativo e 
isso tem que influenciar os vereadores. 
Nenhum vereador agora é mais de 
primeiro mandato. Praticamente todo 
mundo já aprendeu e entendeu como 
funciona o Legislativo. Quero reforçar 
que a gente tem que ter uma visão para 
o Legislativo.

JO - No último ano tivemos várias 
discussões sobre a educação, saúde, 
agricultura, mobilidade urbana... 
Quais assuntos você entende que vão 
ser prioridade em 2020? 

Diego - Esses temas certamente vão 
ser os principais assuntos. Lógico, a 
pauta da eleição e o posicionamento 
dos vereadores com relação ao pleito, 
também. As nossas prioridades para 
2020 vão ser a continuação do projeto 
Democracia na Escola, com algumas 
modificações que pretendemos trabalhar 
já em fevereiro. O Memória Legislativa 
também, com algumas outras ações que 
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ter um site dedicado a isso, em que vamos 
disponibilizar na internet, de forma 
gratuita para consulta, arquivos com os 
livros do município já publicados. Em 
maio e junho pretendemos fazer um 
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são candidatas, mas não sabem como 
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já apresentado sobre o prédio. Essas 
reformas são importantes. É um prédio 
lindo, que foi projetado pelo mesmo 
arquiteto que projetou a Rodoviária de 
Porto Alegre. A gente sabe que ele precisa 
de cuidados, é um prédio de 45 anos. 
Imaginamos que os próximos presidentes 
também possam seguir os trabalhos de 
reformas.

JO - Que outras ideias você 
pretende por em prática?

Diego - Estamos pensando em 
informatizar o plenário a fim de 
diminuir o consumo de papel e facilitar 
o acesso às leis. Criar um banco de 
dados de nossas leis para consulta da 
população e dos vereadores. Estamos 
organizando uma comissão de trabalho 
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analisa as reformas e atualização do 
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orgânica municipal.

“Não adianta a gente ser Legislativo 
olhando para o Executivo. É que nem 
dirigir um carro olhando para o lado. 

Temos um objetivo que é o Legislativo. 
Estamos em um poder que é o Legislativo 
e isso tem que influenciar os vereadores”. 

Diego Pretto

presidente da  
Câmara de Encantado

vereador 
segue a 
trajetória do 
bisavô e do pai

EVALDO LANG
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DOUTOR RICARDO

PREFEITA E VEREADORES BUSCAM 
RECUSOS EM BRASÍLIA 

Nesta semana a prefeita Catea 
Rolante esteve em Brasília, 
acompanhada da presidente da Câmara 
de Vereadores, Veridiana Alba, e 
dos vereadores, Rodrigo Baldissera 
e Claudiano Dorigon. Eles visitaram 
gabinetes de deputados federais, 
senadores e ministérios.

“As viagens são necessárias, pois é 
em Brasília que estão centralizados 
os recursos disponibilizados para os 
municípios e temos que lutar por eles. 
Temos feito isso com determinação, 
sabendo das nossas necessidades 
e buscando a melhor qualidade de 
vida dos nossos ricardenses”, destaca 
a prefeita Catea, salientando, ainda, 
que é nesse período que ocorrem os 
pedidos e direcionamentos de Emendas 
Parlamentares.

Já a presidente do legislativo enfatiza 
a confiança de conquistas os valores 
solicitados. “A expectativa é que vamos 
conseguir, temos que confiar, acreditar 
que vamos colher frutos. Nosso dia 
é bem corrido, as vezes vamos no 
gabinete e temos que voltar mais tarde, 
mas estamos comprometidos com 
nossos objetivos, pensando no melhor 
para o município”, comenta. 

No gabinete do deputado federal Alceu 
Moreira foi tratada da demanda para a 
construção do mirante da gruta, principal 
atrativo turístico de Doutor Ricardo. 
Junto ao deputado federal Márcio Biolchi, 
solicitou-se a liberação de recursos para 
construção de calçadas laterais junto a 
ERS-332, na sede do município.

No gabinete do deputado federal 
Heitor Schuch, que destinou R$100 mil 
para custeio dos serviços de Atenção 
Básica, o pedido é para a entidade da 
Casa do Mel, que irá beneficiar em 
torno de 20 apicultores.

Na secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo, 
do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), com Fernando Henrique 
KohlmannSchwanke, foi solicitado 
convênio de R$253 mil para 
aquisição de máquina agrícola 
– retroescavadeira. Já para o 
deputado federal Ubiratan Antunes 
Sanderson, foi pedido recursos na 
área de segurança, para câmeras de 
monitoramento, além de demandas do 
PAR/FNDE.

Junto a Funasa foi solicitado, ao 
presidente Ronaldo Nogueira, recursos 

para melhorias no 
sistema de abastecimento 
de água do município, 
sendo necessário em 
vários pontos na rede de 
abastecimento de água 
na zona rural, bem como 

ampliação dos sistemas 
existentes.

Além destas visitas, 
muitas outras estiveram 
na agenda da comitiva de 
Doutor Ricardo durante 
a estada em Brasília.

FESTA DA GRUTA É 
DOMINGO, 9 DE FEVEREIRO

A tradicional Festa da 
Gruta de Doutor Ricardo 
acontece neste domingo, 
9 de fevereiro, iniciando 
com a procissão, às 
10h, junto a imagem 
de Nossa Senhora de 
Lourdes no trevo de 
acesso a gruta, ao lado 
da Brigada Militar. Segue 
com a missa festiva, no 
pavilhão, com a bênção 
da saúde e dos enfermos. 
Para o almoço, como 
tradicionalmente 
acontece, compra-se os 
alimentos (carne de rês, 
suína, galinha recheada, 
saladas), estando as 
mesas disponíveis para 
utilização. Na tarde, às 
14h30min, tem missa 
no interior da gruta 
com bênção da saúde e 
dos enfermos e, após, 
animação da banda 

Explosão Sertaneja.
A Administração 

Municipal de Doutor 
Ricardo e a comunidade 
ricardense, convidam 
para Festa da Gruta 
Nossa Senhora de 
Lourdes, comemorando 
os 61 anos da sua 
inauguração. “Convido 
para estarem em Doutor 
Ricardo e participar 
da festa da gruta. Tudo 
está preparado para 
bem receber a todos, 
para fazer sua oração 
em meio a nossa 
natureza, comer bem 
e confraternizar com 
os amigos”, salienta a 
prefeita Catea Rolante.

Nesta semana 
aconteceu o Tríduo de 
Preparação nos dias 3, 5 
e 7 de fevereiro, na Igreja 
Matriz.

PROFESSORES PARTICIPAM 
DE FORMAÇÃO EM ESTRELA

No dia 03 de 
fevereiro, os professores 
da Educação Infantil 
participaram de 
formação, em Estrela, 
com outros profissionais 
da região do Vale do 
Taquari. Os palestrantes 
foram: o professor Israel 
Boniek, a psicóloga 
clínica e escolar 
Karina Recktenvald e a 
pedagoga especialista 
em Educação Infantil, 
Regina Shudo. 

As formações estão 
voltadas à BNCC, 
abordado com ênfase nas 
metodologias de ensino. 

O ano letivo nas escolas 
municipais, para os 
alunos, inicia dia 17 de 
fevereiro. A formação 
dos professores 
segue nos dias 12 e 

13 de fevereiro. Até 
o momento, já estão 
matriculados 63 alunos 
na EMEI Amiguinhos 
do Coração e 94 da 
EMEF Olavo Bilac.

LIXO SECO NO INTERIOR 
SERÁ RECOLHIDO NO DIA 18 

A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente informa que o recolhimento do 
lixo seco no interior será realizado no dia 18 de fevereiro. O produtor deve deixar 
o lixo embalado e próximo à estrada geral para ser recolhido.

fotos: divulgação
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segurança

Suspeito de homicídio 
é preso no Navegantes

Ação mobilizou as polícias de Encantado e Roca Sales

Em cumprimento 
de mandado de 
prisão temporária, 

Agentes da Delegacia 
de Polícia (DP) de 
Encantado, com apoio 
da DP de Roca Sales, 
coordenados pelo 
delegado de polícia 
Augusto Cavalheiro 
Neto, prenderam, na 
manhã de ontem (6), no 
bairro Navegantes, em 
Encantado, um jovem de 
22 anos. Ele é suspeito de 
homicídio qualificado e 
tentativa de homicídio 
ocorridos na madrugada 
de segunda-feira (3) no 
bairro.

As vítimas foram 
Claiton Rodrigues Mira, 
que morreu dentro de 
casa, e a filha, de 9 anos, 
que ficou ferida após levar 
um tiro de raspão. 

Na residência onde 
mora o jovem, outro 

homem, de 29 anos, foi 
preso em flagrante por 
porte ilegal de arma de 
fogo com numeração 
raspada. Segundo o 
delegado, o indivíduo 
possui antecedentes e 
até foi um dos presos na 
operação Casa Polita, 
realizada no ano passado. 

Conforme Neto, 
existem duas hipóteses 
para a motivação do 
crime. “Um desacerto, 
com divergência antiga 
relacionada ao tráfico. 
Inclusive, a vítima passou 
um tempo fora do Estado, 
pois sofria ameaça, e 
retornou em setembro”, 
relata. A outra hipótese 
não foi revelada para não 
atrapalhar o trabalho de 
investigação. 

Ambos foram 
encaminhados para o 
Presídio Estadual de 
Encantado (PEE). 

O hOmicídiO 
O crime ocorreu por volta das 4h da madrugada 

de segunda-feira (3), na rua Heitor Cadore, no 
bairro Navegantes, em Encantado. De acordo com 
a Brigada Militar (BM), uma pessoa teria batido na 
porta da casa de Claiton Rodrigues Mira, 38 anos 
de idade. Ao atender, ele foi alvejado na perna. 
O suspeito então entrou na residência e efetuou 

pelo menos 20 disparos de pistola contra Mira, que 
morreu no local. Uma filha da vítima, de 9 anos, foi 
atingida de raspão na perna e precisou ser socorrida 
pelos bombeiros para atendimento no Hospital 
Beneficente Santa Terezinha de Encantado. A 
menina foi medicada e liberada.

A esposa e outra filha do casal não sofreram 
ferimentos. 

Mira também possui antecedentes por tráfico de 
entorpecentes. 

Jovem morre em 
acidente de trânsito 
na ERS-129, em Serafina 
Corrêa

Na manhã de domingo (2), mais 
um acidente de trânsito com vítima 
fatal foi registrado na ERS-129, em 
Serafina Corrêa.

Um jovem, de 29 anos, morreu 
após colidir o veículo em uma 
árvore ao lado da pista de rolamento 
num ponto com várias curvas entre 
os quilômetros 145 e 147.

De acordo com o Pelotão 
Rodoviário Estadual (PRE) de 

Casca, Lucas Piva trafegava com 
um Toyota Corolla, placas de 
Guaporé, no sentido Serafina/
Guaporé, quando perdeu o controle 
da direção e chocou-se ao lado da 
via. Com o impacto, o automóvel 
capotou e o jovem foi arremessado 
para fora, vindo a óbito no local.

A pista ficou interrompida na 
rodovia até a chegada dos peritos do 
Instituto Geral de Perícias (IGP).

Condutor fica ferido 
após queda de moto na 
ERS-129

Um motociclista sofreu uma 
queda, na manhã de domingo 
(2), na ERS-129, km 106, em 
Dois Lajeados. O condutor foi 
socorrido pela Samu de Encantado 

e encaminhado para atendimento 
no Hospital Beneficente Santa 
Terezinha de Encantado. De acordo 
com a Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), o motorista sofreu fraturas.

Casal é baleado em 
Arvorezinha

No final da tarde de domingo (2), os bombeiros de Arvorezinha levaram 
para atendimento médico um casal que foi baleado na Linha São Lourenço. O 
homem foi atingido por disparo em um dos braços e a mulher apresentava três 
perfurações no abdômen, o estado de saúde é considerado grave.  

homem É esfaqueado 
EM ANTA GORDA

Um homem, de 45 anos, sofreu ferimentos na barriga, na tarde de domingo (2), 
após ser esfaqueado durante uma briga. Ele passou por procedimento cirúrgico no 
hospital de Anta Gorda. 

MULHER morre em 
acidente de trânsito 
na ERS-129, GUAPORÉ

Silmara Bressan, de 25 anos, morreu 
em acidente de trânsito registrado 
na madrugada de segunda-feira (3), 
na ERS-129, em Guaporé. Conforme 
registro, a vítima era caroneira de um 

Apollo, placas de Bento Gonçalves, 
que colidiu em árvores no bairro 
Planalto. Outras cinco pessoas sofreram 
ferimentos.

FOTOS: JUREMiRVERSETTi/CHiNElAgEM PRESS

JOVEM possui 
antecedentes 
criminais
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Municipal de Veteranos de roca sales 

Independente 
goleIa o Botafogo 
na aBertura da 
competIção

O Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos de Roca Sales terá a participação 
de quatro equipes: Botafogo da Constância, Independente, Juventude e XV de 
Novembro. A competição começa domingo (2/2) com o jogo entre Botafogo e 
Independente que se enfrentam às 10 horas, na Linha Constância. Na primeira fase as 
equipes jogam entre si, classificando-se os dois primeiros colocados para decidir o título 
da competição. 

FuteBol

unIão 
Barrense 
promove 
torneIo 
do BoIIniciou no último domingo (2) o 

Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos 
de Roca Sales. A competição conta com a 
participação de quatro equipes. Na abertura 
do certame o Independente de Linha Júlio de 
Castilhos goleou o Botafogo, atual campeão, 
pelo placar de 5 a 2. A partida foi realizada em 

Linha Constância. Amauri Vuaden e Ismael 
Kummer marcaram para equipe da casa. Já os 
jogadores Rogério, Flávio (duas vezes), Marcelo 
e Vinícius fizeram os gols do Independente. A 
próxima partida da competição ocorre no dia 
1º de março, quando o Independente recebe o 
Juventude na Linha Júlio de Castilhos.

A Sociedade Esportiva Recreativa União Barrense 
da Barra do Guaporé – Encantado realiza, no 
próximo domingo (9), o tradicional Torneio do Boi. 
A competição inicia às 8h30min. 

a premiação 
será a seguinte:

Campeão: 1 boi de aproximadamente 150 quilos 
(vivo);

2º lugar: 1 porco de aproximadamente 80 quilos 
(vivo);

3º lugar: R$ 200;
4º lugar: R$ 100;
Disciplina: 2 fardos de cerveja.
Haverá almoço no local, com churrasco e saladas 

diversas. O valor do cartão é de R$ 35.

14 participantes
>> Ouro Verde, Nova Morada e Coronavírus, todos de 

Encantado;
>> Pavilhão 9, Fortes e Livres e São José/Ojac, todos 

de Muçum; 
>> Flamengo Cabral e Bar das Taquareiras Juvenil, 

ambos de Anta Gorda;
>> Barcelona e BSB Construções, ambos de Bento 

Gonçalves;
>> Juventude e Kau Jóias, ambos de Guaporé;
>> Grêmio Serrano de Vespasiano Corrêa;
>> Xarqueadense A, de Putinga;
As duas primeiras partidas serão entre Grêmio 

Serrano x Nova Morada e Flamengo Cabral x Bar das 
Taquareiras Juvenil.

Botafogo, atual campeão, perdeu na estreia

Independente goleou na abertura do campeonato

fOTOS: DIVULGAÇÃO
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Serrano x Nova Morada e Flamengo Cabral x Bar das 
Taquareiras Juvenil.

Botafogo, atual campeão, perdeu na estreia

Independente goleou na abertura do campeonato

fOTOS: DIVULGAÇÃO
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danÇa de treinadores
Após a disputa de apenas quatro 

rodadas do Campeonato Gaúcho, 
três equipes já realizar a troca 
de treinador. O Pelotas demitiu 
Antônio Picolli e para o seu lugar foi 
contratado Luís Carlos Winck. No 
Aimoré, PC Oliveira foi substituído 
por Hélio Vieira. A última troca 
foi no São Luiz de Ijuí, onde a 
diretoria demitiu Leandro machado e 
contratou Antõnio Picolli.

copa do Brasil: ZeBra
A Copa do Brasil iniciou esta 

semana e já tivemos a primeira zebra 
da competição. O Esporte Clube 
Bahia, do técnico Roger Machado, 
que foi eliminado pelo Ríver do Piauí. 
O time baiano que disputa a Série A 
do Brasileirão perdeu em Teresina 
pelo placar de um a zero e foi 
eliminado. Entre os atletas do tricolor 
baiano, nomes que tiveram passagens 
pela dupla Gre-Nal, entre eles, o 
goleiro Douglas, os laterais Zeca 
e Juninho Capixaba e os atacantes 
Gilberto e Rossi.

copa do Brasil: JuVentude 
classiFicado

O Juventude garantiu a sua 
classi� cação para 2ª fase da Copa 
do Brasil 2020. Esta semana o time 
caxiense empatou com o Coruripe, 
em Alagoas, em zero a zero. Na 
próxima fase a equipe gaúcha vai 
enfrentar o XV de Piracicaba-SP. 

copa do Brasil: sÃo luiZ e 
caXias eliMinados

As equipes do São Luiz e do Caxias 
foram eliminadas na 1ª fase da Copa 
do Brasil. Os times gaúchos que 
jogaram em casa precisavam vencer 
para seguir adiante na competição, 
mas, não lograram êxito. O Caxias, 
extremamente prejudicado pela 
arbitragem, apenas empatou em um 
gol com o Botafogo-RJ. Já em Ijuí, o 
São Luiz � cou no empate sem gols 
com o América-RN.

GaucHÃo
Estão de� nidos os quatro clubes 

classi� cados para a fase semi� nal do 
1º turno do Campeonato Gaúcho. 
No Grupo A, Internacional e 
Ypiranga garantiram classi� cação. 
No Grupo os classi� cados são Caxias 
e Grêmio. A última rodada da fase 
classi� catória do 1º turno de� nirá os 
cruzamentos. Na classi� cação atual, 
teríamos Internacional x Grêmio e 

Caxias x Ypiranga, situação que pode 
mudar com os jogos de sábado e 
domingo.
reForÇos do alViaZul

Esta semana o CE Lajeadense 
apresentou mais dois reforços, o 
goleiro Guilherme Boer e o meia 
Raphael Stard. Ambos os atletas 
pertencem ao Grêmio e foram 
emprestados para o Alviazul. A 
estreia do Lajeadense na Divisão de 
Acesso do Gauchão ocorre no dia 1º 
de março, contra o Grêmio Bagé, em 
Lajeado.

GaucHÃo suB-20
O Clube Esportivo Lajeadense 

vai disputar também o Campeonato 
Gaúcho Sub-20. O Alviazul está no 
Grupo A do certame, com Soledade, 
Apafut, Juventude, Nova Prata, Brasil 
de Farroupilha e PRS de Garibaldi. 
A competição inicia no dia 21 de 
março.

inter caMpeÃo 
O SC Internacional conquistou 

o título da Copa Liberadores de 
Futebol Feminino Sub-16.  A 
competição foi disputada em Luque, 
no Paraguai. Na decisão do título o 
time gaúcho venceu o Liverpool do 
Uruguai. Na equipe colorada campeã, 
três atletas da região, a atacante 
Suellen Eduarda Keller, moradora 
da cidade de Colinas, � lha do ex-
prefeito Gilberto Keller, a jogadora 
Kamila Lermen Konrad, de Santa 
Clara do Sul, e, a goleira Sabrina de 
Brito, natural da cidade de Estrela. 

aulo luZ
Integrante do Conselho de 

Administração do Grêmio, Paulo Luz 
está assumindo também o cargo de 
vice-presidente de futebol. O cargo 
estava vago desde a saída de Duda 
Kroe� . 

ESPORTES
aMador de roca sales
Xv de novemBro vence e 
se Isola na lIderança ALEXANDRE

DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

A equipe do XV de Novembro 
assumiu a liderança isolada do 
Campeonato de Futebol Amador de 
Roca Sales ao vencer o Toma 10 por um 
a zero na quarta rodada da competição 
disputada no último domingo (2). O 
jogo foi disputada na Serrinha. No 
mesmo local, a equipe do Amigos da 
Serrinha somou os primeiros três pontos 
no certame ao derrotar o Real Lions 
por dois a zero. Na Linha Constância 
tivemos a disputa de mais duas partidas, 
sendo que no primeiro confronto da 
tarde o Esperança da Fazenda Lohmann 
goleou o Juventude da Encruzilhada por 
5 a 1. Logo depois o Botafogo aplicou 
uma goleada histórica no Rio Branco, 
vencendo por 19 a zero. Esteve de folga a 
equipe do Copalto.

Após a disputa de quatro rodadas a 
classi� cação é a seguinte:

1º lugar: XV de Novembro, com 12 
pontos;

2º lugar: Toma 10, com 9 pontos;
3º lugar: Esperança e Botafogo, 

ambos com 7 pontos;
5º lugar: Copalto, com 5 pontos;
6º lugar: Juventude e Amigos da 

Serrinha, ambos com 3 pontos;
8º lugar: Real Lions e Rio Branco 

ainda não pontuaram.
A quinta rodada da competição 

ocorre domingo (9), com jogos no 
Centro (campo do Concórdia) e na 
Linha Encruzilhada. No Centro tem 
Amigos da Serrinha x Rio Branco 
(14h15min) e Toma 10 x Esperança 
(16h15min). Já na Encruzilhada 
se enfrentam Real Lions x Copalto 
(14h15min) e Juventude x Botafogo da 
Constância (16h15min). Estará de folga 
o líder XV de Novembro.

Amigos da Serrinha conquistou os primeiros 3 pontos

fOTOS: DIVULGAÇÃO

Inter feminino campeão 
libertadores sub-16

O time do Rio Branco levou goleada histórica de 19x0
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PR. WALdIR C. GROOdERS | avivamentoieq.com.br
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

PR. ARmANdO PAULO CASTOLdI | ccencantado.com.br

Rua Ernesto Gregoire, nº 92, esquina com a Rua Sete Irmãos 
Entrada da Vila Moça. Cultos públicos: domingos, às 19h30min.

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

PASTORAL dA COmUNICAÇãO
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FÉ, A GRANDE OBRA!

No capítulo 6 do Evangelho de João, encontramos 
o ápice do ministério de Jesus, o que marca também 
o auge da sua popularidade. É exatamente ali, 
que encontramos o relato de um dos seus mais 
espetaculares milagres, ao transformar cinco pães e 
dois peixinhos em alimento   suficiente para alimentar 
mais de cinco mil pessoas. Nesse ponto, a multidão 
começou ter a certeza de que Ele era de fato o messias 
que eles esperavam, iniciando concretamente um 
movimento para torná-lo rei. Mas, as coisas não 
seriam do modo como queria o povo! 

  Nesse mesmo dia, depois de saciar a multidão, 
Jesus retirou-se sozinho para um monte, enquanto 
os discípulos desceram ao mar. Como já anoitecia 
e Jesus tardava em vir, eles partiram sozinhos para 
o outro lado do mar da Galileia. Foi nessa noite, 
que sobrevindo uma forte tempestade, Jesus foi ao 
encontro deles andando sobre as águas.  Então no dia 
seguinte, toda a multidão, que já havia intuído a sua 
localização, estava novamente reunida à sua espera. 
Como somos rápidos para agir, quando vislumbramos 
a possibilidade de usufruir alguma vantagem! 

 O texto bíblico relata assim esse novo encontro: 
“Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali 
nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram 
para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado 
no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, 
quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em 
verdade, em verdade eu vos digo: vós me procurais, não 
porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos 
fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas 
pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do 
Homem vos dará; porque Deus, o Pai, o confirmou com 
o seu selo. Dirigiram-se pois a ele, perguntando: Que 
faremos para realizar a obra de Deus?  Respondeu-lhes 
Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que 
por ele foi enviado” (Joao 6. 24-29).

Esse confronto de Jesus com a multidão, marca o 
fim da sua popularidade, pois as águas teriam que 
começar a se dividir. A questão era simples: Por que 
a multidão afinal o seguia? É a partir desse momento 
que Jesus intencionalmente faz cessar os seus 
milagres. Ele tinha poder sim, para multiplicar pães, 
mas não era com esse tipo de pão que Ele supriria 
o mundo. Por isso Ele passa a dizer: “Eu sou o pão 
vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá 
eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo 
é a minha carne” (João 6.51). 

O que acontece na sequência, é o caminho 
óbvio: “À vista disso, muitos dos seus discípulos o 
abandonaram e já não andavam com ele. Então, 
perguntou Jesus aos doze: Porventura, quereis também 
vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: 
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida 
eterna; e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo 
de Deus” (João 6.66-69).

Prezado leitor: Os milagres de Jesus 
impressionavam, contudo, uma única obra poderia 
prover a nossa salvação: a Sua morte na cruz. As 
obras humanas podem impressionar, contudo, uma 
única obra pode nos habilitar para a vida eterna: a fé 
na obra que Jesus realizou na cruz. O mais, ou será 
absolutamente inútil, ou será simplesmente um fruto 
da obra da fé.

Esse aí não é 
o filho do Zé?

Quando Jesus completou  trinta anos, começou o 
seu ministério com sinais e maravilhas nas cidades 
próximas de Nazaré onde havia nascido. Sua fama 
correu rapidamente por toda a parte, pois muitos 
ficaram sabendo que transformara água em vinho. 
Chegou, porém, o dia que voltaria para a sua cidade 
natal, e entrando na igreja da sua infância leu nas 
Escrituras a parte que apontava para o Messias. 
Quando lhes disse que ele era esse Messias, criou o 
maior alvoroço. A maioria dos seus amigos que o 
conheciam há trinta anos como o filho do José, não 
podiam crer que ele havia descido do céu. 

A incredulidade deles era tão grande que se encheram 
de ódio e queriam matar aquele jovem que se fazia 
de Deus. Jesus lhes havia dito que não há profeta sem 
honra senão entre os seus. Foi daí que surgiu a frase: 
“santo de casa não faz milagre”. Quando Jesus viu a raiva 
estampada em seus rostos lhes deu a resposta merecida, 
dizendo que muitas viuvas havia em Israel no tempo do 
profeta Elias. Mas, o profeta foi enviado a uma mulher 
viúva em Sarepta de Sidom, isto é, fora de Israel. Como 
também havia muitos leprosos em Israel no Tempo do 
profeta Eliseu. Porém, o único leproso curado por Deus 
foi um siro, chamado Namã, fora de Israel.

Aprendemos com Jesus que as pessoas que O 
recebem porque acreditam nEle são as que alcançam 
os seus milagres e salvação, e nunca aqueles que o 
rejeitam assim como a sua comunidade de Nazaré que 
o expulsou da cidade e dos seus corações. A viúva  de 
Sidom mereceu o seu milagre pois recebeu Elias com 
fé como homem de Deus. Por isso a farinha da sua 
panela não terminou enquanto hospedou o profeta. 
Namã - capitão do exército siro e inimigo de Israel 
- aceitou e creu nas palavras do Profeta Eliseu que o 
mandou mergulhar sete vezes nas águas lamaçentas 
do rio Jordão. No sétimo mergulho sua pele foi 
completamente restaurada.

Deus não facilita os seus milagres no coração dos 
incrédulos. Até os cegos que Ele curou precisaram 
abrir os seus olhos para QUERER enxergar. Os 
paráliticos depois da ordem de: LEVANTA E ANDA! 
Precisaram se esforçar para se levantar sobre o 
impossível para poderem andar no milagre. Pedro 
caminhou com Jesus sobre as águas do mar até que 
duvidou e começou a afundar. 

Milhões jamais abriram os seus corações para o Filho 
de Deus. Não conseguem acreditar que é Ele que tem 
as chaves da vida e da morte. Seus olhos estão tapados 
para não enxergarem o filho de José e Maria como a 
Ressurreição e a Vida Eterna. Nunca pararam para pensar 
que um dia irão entrar num caixão sem poderem mexer 
um dedo no corpo morto, enquanto a alma viva sufocada 
pela morte quer gritar por socorro e não consegue. 
Por isso quero ser como a viúva de Sarepta de Sidom, 
escolhida entre tantas para receber o meu galardão.

AMAR COMO JESUS AMOU

O início da caminhada da Igreja Cristã foi de 
muito entusiasmo e de alegria para a pequena 
Comunidade dos Discípulos(as) de Jesus Cristo, 
tão iluminados pela presença do Espírito do 
Ressuscitado.  Mesmo crendo em Jesus Cristo, 
não deixaram de ter problemas. Houve  choques 
de mentalidades diferentes entre cristãos vindos 
do judaísmo e cristãos vindos do paganismo. 
Eram dois mundos diferentes. Estes não 
conheciam a Lei Judaica. 

Por outro lado os judeus cristãos que 
seguiam a lei judaica queriam impô-la aos 
outros. Reunidos na Assembleia em Oração ao 
Espírito Santo receberam sabedoria e abertura 
de deixar Deus agir nos povos pagãos para que 
construíssem o modo de ser Igreja Missionária 
de acordo com suas culturas apoiados pelo 
Grande Apóstolo Paulo. 

Foi um passo grande, sem deixar fora as 
riquezas da História da Salvação transmitida pelo 
povo da Aliança. O Espírito vivificou os cristãos 
vindos do paganismo. Nós somos herdeiros 
dessa Fé. O templo de Deus resplandece por 
toda a terra e todos podem adorar em Espírito e 
Verdade.

A preocupação maior não deve ser os aspectos 
humanos, mas que estes sejam conduzidos a se 
aperfeiçoarem pela Palavra e pela Obediência 
na Fé, formando assim a Comunidade, na 
Comunhão e na Solidariedade. Às vezes, agimos 
somente sob o aspecto humano, esquecendo o 
Espírito Santo.

O próprio Senhor Jesus nos deixa seu 
testamento “Amai-vos uns aos outros”... Essas 
palavras de Jesus devem fazer parte do Coração e 
da Vida da Comunidade. E além disso Jesus nos 
mostra como concretizar o seu Mandamento: 
“como eu vos amei, assim também vós deveis 
amar-vos uns aos outros (Jo 13,34 e 35) e se isto 
fizerdes todos conhecerão que vós sois meus 
discípulos”.

Somos desafiados em nossa Fé nestes tempos 
difíceis a reaprender a sermos Discípulos. O 
Amor com que amarmos  os Irmãos deve fazer a 
diferença para sermos construtores da Paz. Amar 
como Ele nos amou, significa tornar-nos servos 
generosos da humanidade, colocando nossa  
Vida a serviço do Reino. É uma opção: Amar 
do jeito de Jesus é a identidade dos Cristãos. Ele 
quer que sejamos reconhecidos por fazermos 
esta opção fundamental, pois Ele é a Seiva que 
fortalece e inspira a Construção de um novo Céu 
e uma nova Terra onde reina a Paz!
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Charge do Patiño

BAIXE O APLICATIVO 

E OUÇA A 
RÁDIO 

ENCANTADO 
NO CELULAR

@jornalopiniaovaledotaquari

OPINIÃO
As principais 
vulnerabilidades  
da infância e 
juventude em 
Encantado

Em Encantado, os três maiores problema com a 
infância e a juventude atualmente são o abuso sexual, 
ingestão de bebida alcoólica e a concepção de filhos na 
adolescência.

Infelizmente, a maioria dos abusos sexuais é cometida 
por pessoas próximas às vítimas, justamente por aqueles 
que deveriam proteger. Os filhos devem ser orientados 
para que toda vez que se sentirem constrangidos, 
envergonhados ou não souberem lidar com situações 
que envolvam a sua sexualidade ou as suas partes 
intimas, eles devem se afastar e procurar os pais ou um 
adulto da sua confiança para relatar o ocorrido, pois, 
se não souberem lidar com tal situação, é porque não 
é apropriada para a sua idade, ou seja, uma violação. 
Importante destacar que as crianças e adolescentes estão 
na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 
neste   sentido, se eles perguntarem algo sobre sexo, 
não é porque eles querem fazer sexo, mas sim, porque 
necessitam daquela informação para se desenvolverem 
enquanto pessoas e até para se proteger. Alertando 
que praticar sexo com menor de 14 anos é estupro 
presumido, não importando se foi consentido, é crime 
e dá cadeia, bem como que importunar sexualmente 
outrem é crime e que tal conduta pode ser considerada 
abuso sexual, mesmo que o ato não tenha se consumado.

Outra prática que está trazendo sérias consequências 
para os nossos jovens é a ingestão de bebidas alcóolicas 
muito cedo. Muitas vezes, o mau exemplo vem de dentro 
da própria família, pelos que deveriam dar o exemplo 
e coibir tal prática. Deve-se ficar atento, pois a bebida 
alcoólica é a porta de entrada para as demais drogas, 
bem como para a sexualização precoce e para a evasão 
escolar, fatores que prejudicam em muito a possibilidade 
de uma vida sadia a feliz.

 Além dos abusos sexual e da ingestão de bebidas 
alcoólicas, outro fator que tem chamado a atenção na 
nossa cidade é a grande quantidade de geração de filhos 
por adolescentes, sim, por adolescentes, pois atualmente 
parece que só “as gurias engravidam”, quando na 
realidade a abordagem deve ser para ambos os sexos. 
É preciso conversar e orientar os nossos filhos sobre 
os métodos contraceptivos e as consequências de uma 
gravidez indesejada, bem como orientar os pais destes 
jovens de que ao fim serão eles que acabarão tendo que 
criar estas crianças enquanto avós, pois os adolescentes 
ainda não têm estrutura psicológica e maturidade, nem 
condições financeiras de arcar sozinhos com os custos 
da criação de tais crianças.

Neste sentido, o Conselho Tutelar de Encantado 
alerta e pede o apoio de toda a comunidade para 
que possamos juntos proteger as nossas crianças 
e adolescentes das principais vulnerabilidades da 
atualidade no nosso município, destacando que impor 
limites e dar o exemplo são os maiores aliados na boa 
criação dos filhos.

Uma campanha do Conselho Tutelar de Encantado 
Gestão 2020/2023
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rotativo

parquímetros 
são instalados

Avançam os trabalhos 
de organização das ruas 
centrais de Encantado que 
vão receber o estacionamento 
rotativo. A cobrança inicia 
na segunda-feira (17). Nesta 
semana foram instalados 
os parquímetros. Serão sete 
equipamentos eletrônicos de 
autoatendimento usados para 
a retirada e o pagamento do 
ticket. O usuário pode pagar 
em moedas, cartão de crédito/
débito ou NFC (smartphone).

A Lei 4.578/2019, que 
institui o estacionamento 
rotativo em Encantado, 
aponta algumas 
determinações importantes a 
respeito do uso e pagamento 
das vagas. As bicicletas, por 
exemplo, terão direito a, 
no mínimo, uma vaga por 
quadra de forma gratuita.

VALORES
Carros: R$ 1,00 por 

meia hora; R$ 2,00 por 
uma hora. 

Motos: R$ 0,50 por 
meia hora; R$ 1,00 por 
uma hora; R$ 2,00 pelo 
turno. 

E mais: preço único de 
R$ 10,00 por dia, para 
coletores de entulho 
que ocuparem vaga do 
rotativo.

COMO USAR O 
PARQUÍMETRO
1. Pressione o botão TEMPO para iniciar a 
operação.
2, Pressione o botão verde CONFIRMA.
3, Digite a PLACA do veículo e pressione 
CONFIRMA.
4, Insira moedas e CONFIRME. Ou pressione o 
botão azul para cartão de crédito, débito ou NFC 
e CONFIRME.
5. Pressione para selecionar o tempo e 
CONFIRME.
6. Insira o cartão no pinpad, digite a senha e 
aperte a tecla ENTRA.

Confira outras 
situações

* As motocicletas terão delimitadas 
vagas específicas para se enquadrarem 
aos valores estipulados para as motos. Se 
por acaso usarem as vagas destinadas aos 
automóveis deverão pagar o valor definido 
para os carros.

* Os coletores de entulhos deverão pagar 
o preço único por dia, quando ocuparem 
áreas sujeitas ao estacionamento rotativo, 
no valor de R$ 10,00, devendo ocuparem 
fisicamente o espaço delimitado para a 
vaga, sob pena de incorrer na cobrança dos 
espaços utilizados.

* Os veículos de carga e descarga 
pagarão os espaços que utilizarem durante 
o período necessário podendo inclusive 
excederem o limite máximo de duas 
horas, quando necessário e com o devido 
pagamento pela utilização.

um dos equipamentos foi instalado na praça da bandeira

ENCANTADO

PROCISSÃO PELO 
TAQUARI CELEBRA 
NOSSA SENHORA DOS 
NAVEGANTES

DIOGO DAROIT FEDRIZZI

O domingo (2) foi marcado pela fé e devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, 
em Encantado . Os fiéis organizaram uma procissão pelo Rio Taquari até a igreja, 
no bairro Navegantes. Depois ocorreu a missa. Neste sábado (8), às 20h30min, 
ocorre o jantar festivo no salão da comunidade.

ENCANTADO

Novos arranjos 
florais enfeitam o 
centro da cidade

Três carrinhos de mão, pintados individualmente com as cores da bandeira do 
município e recheados de flores, enfeitam um dos trechos da rua Júlio de Castilhos. 
O local escolhido pela Administração Municipal foi o canteiro central da rua em 
frente à Praça da Bandeira. A instalação ocorreu na manhã de ontem (6).

carrinhos foram colocados no canteiro em frente à praça

DIVULGAÇÃO

embarcações foram 
enfeitadas para 

levar a santa

FOTOS: JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS
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fevereiro 

de 2020

durante a 
semana, a 
INVERNADA 
JUVENIL 
representou 
o brasil no 
FESTIVAL DE 
DANÇAS NA 
CIDADE DE 
IQUIQUE

fotos: DIVULGAÇÃo

a dança do Gan anita
em terras chilenas
o Grupo de Artes 

Nativas Anita 
Garibaldi, de 

Encantado, encerra, 
neste final de semana, 
a participação no 20º 
Encontro Folclórico 
Internacional “Danzamerica” 
2020, realizado na cidade 
de Iquique, no Chile. A 
delegação conta com 
47 integrantes, entre 
dançarinos, músicos e 
familiares. A viagem 
de retorno ocorre neste 
domingo (9), com chegada 
a Encantado prevista para 
terça-feira (11).

Além do Anita, que 
representou o Brasil, 
grupos da Argentina, 
Bolívia, Colômbia, 
Equador, Honduras, 
Paraguai, México, Peru, 
Gana, Costa Rica e Chile 
também participaram do 
evento. 

O Encontro teve por 
objetivo fortalecer os laços 
entre os países irmãos, 
onde cada um oferece sua 
experiência e sabedoria, 
a fim de conhecer e 
incentivar diferentes 
culturas através da música 
e da dança, promovendo a 
interação entre os artistas 

participantes. 
Durante a semana, a 

invernada juvenil do Anita 
participou de diversas 
atividades, entre elas, 
o desfile de abertura 
pelas ruas de Iquique, 
momento em que foi 
possível interagir com os 
moradores. 

Nas apresentações, o 
GAN mostrou as danças 
tradicionais, como o Tatu 
com volta no meio, Tatu de 
castanholas, Balaio, Anu, a 
dança da Chula, além das 
coreografias que fazem 
parte do repertório da 
Invernada Juvenil e Adulta.

NO DESFILE DE ABERTURA, INTEGRANTES LEVARAM AS BANDEIRAS DO BRASIL E DO ANITA

INVERNADA 
APRESENTOU AS 

DANÇAS TRADICIONAIS 
GAÚCHAS

GRUPO INTERAGIU 
COM MORADORES DE 

IqUIqUE
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Smash the Cake
Smash the Cake do sorridente Arthur que comemorou 

seu primeiro aninho, no dia 04 de fevereiro. Ele recebe 
os parabéns dos pais Anieli Pilar Zandonato e Magno da 
silva e da mana Ana Laura Zandonato.

GIsELE CAstoLDI

Bernardo 
 Esse lindo garotão 

é o Bernardo. Ele está 
comemorando seus noves 
meses em clima de verão 
e praia. Ele é filho do 
casal Camila Cappellari 
e Leandro Deconto.

GIsELE CAstoLDI

dois aninhos 
Enrico Ludwig comemorou 2 anos, no dia 29 de janeiro, na 

Brinqmania. Os parabéns são da mãe Tatiane, do pai Natan e da mana 
Natane.

VERI ERtHAL fotoGRAfIA

aníver da Evelyn 
 Evelyn Paloski 

comemorou 8 anos, no dia 
1° de fevereiro, e recebe 
os parabéns da mãe 
Marinês e do pai Roque. 
Felicidades!

VERI ERtHAL fotoGRAfIA

Comemoração 
em dose dupla  

E chegou o grande dia, 
o aniversário de 1 aninho 
das gêmeas Catarina e 
Ortenila. Os pais Gisele 
Pedarcini e Juarez Cleber 
Slaifer receberam os 
convidados com muita, 
no dia 1º de fevereiro, na 
sede do CTG de Relvado. 

GIsELE CAstoLDI



PÁG 3  
7 DE FEVEREIRO 

DE 2020

M
I

X

O
P

IN
IÃ

O s
o
C
i
a
l

Aníver da Dai 
Daiane Soares Pereira esteve de 

aniversário, no dia 29 de janeiro, 
comemorando 37 anos. Ela recebe os 
parabéns e desejos de muita felicidade dos 
irmãos, da mãe e dos seus filhos. 

Bem-vindo, 
Henrique!

Esse lindo bebê é o 
Henrique, que nasceu no 
dia 02 de fevereiro, na 
data de aniversário da 
mamãe Taiane Gromovski 
da Rosa. Seja bem-vindo e 
receba o carinho do mano 
Herik Gromovski da Rosa 
e do papai Marcos Cruz da 
Rosa. 

15 anos 
Jadi M. Weber 

completou 15 anos, no dia 
03 de fevereiro. Ela é filha 
de Marisiani e Laercio e 
mana do Mateus.

VERI ERthal FOtOgRaFIa

À espera da Lavínia 
A mamãe Patricia Machado e o papai Jodiquiel 

Ferreira realizaram um lindo ensaio fotográfico no 
Moinho Colônial, de Vespasiano Corrêa, para registrar 
esse lindo momento que estão vivendo, a espera da filha 
Lavínia.

gIsElE CastOlDI

Melissa 
Melissa, com cinco meses. Ela é filha de Jessica Drieli 

De Lara e Ragman Damião Severo, de Roca Sales.

NatálIa VIaN

Nicolas 
Nicolas, com 11 meses. 

Ele é filho de Daniele 
Hubner Bonfada e 
Lindones Leal Maros, de 
Encantado.

NatálIa VIaN

Otto 
Otto, com seis meses. Ele é filho de Katia Maria 

Zonatto e Ivo Ricardo De Assis Nogueira, de Porto 
Alegre.

 NatálIa VIaN

Aníver do Rafa 
Rafael Kummer Dannus 

completou 1 aninho, no dia 
30 de janeiro. Ele recebe 
os parabéns dos pais 
Jussara e Rodrigo. 

VERI ERthal FOtOgRaFIa

Valentina
Valentina, com sete meses. Ela é filha de Tailisi Vivian 

Delazeri e Gabriel Delazeri, de Encantado.

NatálIa VIaN
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Áries, os astros mandam avisar que é hora de colocar 
seus planos em prática! Em família, tome cuidado com o 
que fala. Na paquera, melhor ter pés no chão. No amor, 
é possível que reencontre ex-paixão.

Touro (21/4 a 20/5)
Ei, Touro! Que tal aproveitar a semana pra resolver 
as pêndencias? Os astros vão dar a forcinha que você 
precisa para saldar dívidas e concluir o que estava 
inacabado. Aproveite! Agora, uma dica importante: antes 
de ajudar os outros, pense primeiro em você.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Fevereiro começou,Gêmeos! E você terá pique de sobra 
para finalizar as coisas no trabalho e buscar novas 
metas. Esta semana você pode ficar com vontade de 
gastar além das suas posses. Melhor evitar! 

Câncer (21/6 a 21/7)
Você de Câncer que lida com vendas, semana de sorte 
no campo profissional pra você. O período de 3 a 9 de 
fevereiro também vai ser positivo para tratar de assunto 
ligado à construção ou reforma em casa.  

Leão (22/7 a 22/8)
Os astros recomendam que você pense bem antes de 
tomar suas decisões. Em casa, eu vejo risco de tretas. 
Se puder evitar, melhor. No amor, é possível que sua 
alma gêmea se mostre ciumenta. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Virgem, os astros mandam avisar que esta semana 
alguns obstáculos podem aparecer no seu emprego, mas 
com foco você saberá vencê-los, ultrapassar as barreiras 
e ir além. 

Libra (23/9 a 22/10)
Indecisão é uma das características mais marcantes do 
seu signo, mas ficar em cima do muro no trampo pode 
dar ruim. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpião, sobre as previsões pra nossa semana: têm 
notícia boa, mas tem ruim também. Para quem tá 
lutando pra se dar bem na carreira, notícia boa: tem tudo 
para se realizar. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Esta semana, é possível que você se enrole com prazos 
no seu emprego. A dica dos astros pra sair dessa 
cilada é cuidar das prioridades, mas sem abrir mão do 
capricho. Se precisar de um conselho, busque ajuda de 
gente experiente.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Para começar, eu vejo tensão na carreira, tenha 
paciência para contornar a situação que tudo vai se 
resolver. Nas finanças, que tal rever sua relação com sua 
grana? 

Aquário (21/1 a 19/2)
Aquário, tá esperando uma oportunidade profissional? 
Então fique de olho: ela pode surgir esta semana. 
Os astros avisam também que a fase é propícia para 
negociar, desde que controle certinho o orçamento.

Peixes (20/2 a 20/3)
Quer render no trabalho e progredir? Então, desapegue 
e aja com praticidade. Para quem ainda não superou o 
fato de não ter levado os R$ 300 mil da Mega da Virada, 
um alento: os astros prometem sorte em jogos.

fròtole del 
bigolin

Piada de bêbado
O rato caiu num barril de vinho. Como 

não sabia nadar, começou a se afogar, a 
engolir vinho e a gritar por socorro. Mas 
só quem apareceu para atender ao apelo 
foi um gato, seu inimigo número um. O 
gato então perguntou com ironia:

– Está se afogando, meu amigo?
O rato, mal conseguindo falar, 

respondeu:
– Não fique aí apenas olhando. Por 

favor, me tire daqui. Eu não sei nadar.
– Mas se eu tiro você daí, eu vou 

comê-lo, pois sou um gato – disse às 
gargalhadas.

– Eu sei que você é um gato, mas 
prefiro morrer comido por você do que 
afogado no vinho – disse o rato, já nas 
últimas.

O gato pensou e respondeu:
– Tudo bem! Eu tiro você daí.
E, tranquilamente, o gato tirou o rato 

do barril e o colocou no chão. Mas o rato 
tratou logo de sumir por um buraco.

– Ei, você me traiu – queixou-se o gato. 
– Você disse que ia me deixar comê-lo.

– Eu falei isso?
– Falou.
– Não é possível! Eu devia estar bêbado!

Antes do julgamento
Um preso propõe o seguinte acordo ao 

advogado:
– Se eu pegar cinco anos de cadeia, 

eu lhe pago mil reais; três anos, dois mil 
reais, e apenas um ano, três mil reais.

Após a audiência, o advogado diz ao 
cliente:

– Eu lhe consegui uma pena de um 
ano, portanto o senhor me deve três mil 
reais. E olhe, tivemos sorte! Eles queriam 
absolvê-lo!


