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Novos conselheiros
tutelares serão eleitos
neste domingo
Reportagem do Opinião traz informações sobre o processo eleitoral nos municípios
de Encantado, Roca Sales e Muçum. Votação facultativa vai das 8h às 17h.
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F

iquei impactado
com a quantidade
de pessoas nas
ruas durante meu cortejo
fúnebre. Confesso que não
conseguia entender o que
elas gritavam, mas pude
perceber as expressões
emocionadas do povo,
nesse adeus forçado que o
destino me proporcionou.
Antes disso eu apenas
lembro que estava na
antessala do plenário do
Supremo Tribunal Federal
quando se aproximou
o então Procurador da
República, Rodrigo Janot,
meu desafeto de longa
data. Eu o cumprimentei
com um aceno de cabeça,
meramente protocolar,
e percebi que ele puxou
uma arma em minha
direção. Senti o calor da
bala perfurando meu
corpo, num tiro fatal.
Soube que ele também
tirou a própria vida.
Esse episódio não
precisaria ter acontecido,
embora entenda que eu
nunca fora bem visto
naquele ambiente, mas
o fato é que Janot não
gostou quando eu citei
possíveis envolvimentos
de sua filha com empresas
envolvidas na LavaJato. Antes eu já havia
me desentendido com
o ex-ministro Joaquim
Barbosa, com Sérgio Moro
e Deltan Dallagnol, e até
com meu colega Marco
Aurélio Melo, com quem
muito já convergi. Aliás,
não havia mais clima para
eu andar nas ruas. Nos

aeroportos e aviões
eu era ofendido e até
em Portugal, país no
qual eu tinha negócios,
já não era um local
que me trazia paz,
pois, seguidamente,
era abordado por
brasileiros que me
hostilizavam. As
exposições estavam
se tornando cada vez
mais constantes e, com
a maldita proliferação
das redes sociais,
bastava apenas uma
postagem para que
milhões de pessoas no
Brasil soubessem do
constrangimento pelo
qual eu havia passado.
Eu me questiono o
porquê de tudo isso,
pois quando aceitei o
desafio de ser Ministro,
por indicação de
Fernando Henrique
Cardoso, eu entendi
que estaria dando um
grande passo para
a minha liberdade,
através de uma carreira
vitalícia com um
pomposo salário e o
direito de usufruir as
mordomias que os
pagadores de impostos
sustentam na Suprema
Corte. Mas essa
pseudo liberdade se
tornou uma armadilha
que me apresentou
à morte, sem o
privilégio de deixar
boas lembranças.
Hoje, revejo o meu
passado pensando que
poderia ter feito tanta
coisa diferente, o que
evitaria o desgaste
dos meus familiares
que ficaram e, quem
sabe, me deixaria na
história do Brasil como
alguém que lutava
por um país melhor.
Mas agora é tarde e
essa reflexão apenas
me faz desconfiar
que aqueles gritos nas
ruas eram apenas um
último desabafo contra
mim, vindos de uma
população cansada
com os desmandos das
autoridades...
* O texto parafraseia o
livro Memórias Póstumas
de Brás Cubas, de
Machado de Assis.

encantadense radicado em
Chapecó-SC, Diretor da
Fundação Napoleon Hill no
Oeste catarinense

ESPAÇO DO LEITOR

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

BOCA NO TROMBONE

DIVULGAÇÃO

problemas na rua livramento
Relato de um leitor: “E assim está a rua Livramento, no bairro Barra do
Jacaré. Acredito que desde 2011, quando teve aquela enxurrada que levou os
canos da Corsan, os caminhões da Companhia precisaram passar diariamente,
durante meses, para abastecer a caixa de água para a população. A partir daí,
o calçamento, que parecia um asfalto, começou a ficar comprometido. Agora,
com os caminhões da prefeitura transitando para levar as pedras para fazer o
calçamento em outras ruas, está quase intransitável. Os carros precisam passar
quase parando para não encavalar. A Corsan estragou o calçamento e nada fez.
Agora mais caminhões passam e a rua fica cada vez pior. Não sei a quem cabe o
conserto, mas esperamos que seja em breve”.

FRASE DA
SEMANA
ARQUIVO JO

BAIXE O APLICATIVO
E OUÇA A ONDA FM 97.7
NO CELULAR

OBITUÁRIO

27/09/2019 A 3/10/2019

28/09 – Terezinha Zandonatto Thomazi, 88 anos.
Cemitério de Linha Santa Lúcia, Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.
29/09 – Pedro Pletschm, 79 anos.
Cemitério de Muçum. Funerária Pezzi.
30/09 – Odilson Schimitz, 58 anos.
Cemitério Nossa Senhora do Rosário de Arroio Augusta Baixa, Roca Sales.
Funerária Delano.
03/10 – Milton Guadagnin, 77 anos.
Cemitério de Muçum. Funerária Pezzi.

“Por que agora
está sobrando
dinheiro para
investir? E
antes não tinha
dinheiro para
pagar uma
contrapartida
de emenda
federal?”
CELSO CAUDURO,
vereador de Encantado,
durante discurso de tribuna
em que elogiou a atual
Administração Municipal,
na sessão da Câmara desta
semana.

03/10 – Adelina Pedretti Zílio, 98 anos.
Cemitério de Doutor Ricarado.
EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.461

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

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Milton Fernando

COORDENADOR GERAL
milton@rdencantado.com.br

Diogo Daroit Fedrizzi

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 9398
diogo@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniojornal.com.br

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

3

JORNAL OPINIÃO
4 de OUTUBRO de 2019

Um dia de cada vez. Assim
a vida deve ser vivida!

D

esde a quarta – feira, eu procurava
assuntos para a coluna. O advogado
Jonas Calvi fez o favor de alcançar
a contestação da EGR sobre a liminar que
levantou as cancelas do Pedágio de Palmas,
com 84 páginas. Não me restou outra
conclusão a não ser de que na próxima
semana ou quem sabe ainda nessa, o
Desembargador, Irineu Mariani, derrube a
liminar, mas este assunto ficou em segundo
plano, depois da visita que recebi na
manhã de ontem. Mesmo assim resta-nos
agradecer ao Escritório Calvi Advogados
por ter buscado a peça no Tribunal quando
solicitei, portanto todo o arrazoado que
iria fazer sobre o assunto, ficou para outra
oportunidade, afinal um assunto maior, para
mim, levantou-se, sendo necessário escrever
sobre ele. A vida é assim, para ser vivida um
dia de cada vez.

Festival do
Churrasqueiro em Nova
Bréscia

Outro assunto que estava pautado para
a coluna desta semana era falar sobre o
Festival do Churrasqueiro, que a cidade de
Nova Bréscia irá realizar nos dias 11, 12
e 13 de outubro, no final de semana que
sucederá ao que inicia hoje, sendo que a
visita é obrigatória. Então vamos a “bréscia”
homenagear os milhares de brescienses
que mundo afora levam o nome da cidade
na cultura do churrasco. No Espaço do
Churrasqueiro, confraternização, encontros
e muito churrasco esperam os visitantes.
Em um circuito com várias tendas, que
ficarão dispostas na Praça da Matriz, será
comercializado o “Brescito”, iscas de carne
de frango, rês, suíno e pão de alho Santa
Massa, no valor de R$ 10,00. O Espaço
do Churrasqueiro funcionará em horário
diferenciado ao da feira. Na sexta-feira, será
das 18h às 24h, no sábado das 11h às 24h e
no domingo das 11h às 20h. Não perca! A
vida deve ser vivida um dia de cada vez.

Restaurante do Parque
João Batista Marchese

Também havia pautado e não posso deixar
de valorizar a inauguração do restaurante do
Parque João Batista Marchese, que acontece
no dia 10 de outubro, às 20h30min. Terá
na batuta, o comando do Mestre Zanatta,
que comanda na cidade de Encantado,
um Buffet que leva o seu nome, mas quem
comanda mesmo é a Dona Santa. Sim. Tem
que ser beatificada, pois é ela quem aguenta
a fera todos os dias. Portanto, não deixem
de comparecer ao restaurante do Parque e
prestigiem na noite da próxima quinta-feira,
o jantar com um cardápio super especial
e ainda com o vinho incluído no convite.
Ligue pro Zanatta (9 9199 3798) ainda hoje
e reserve a sua participação ao custo de R$
50,00 por pessoa. Lembre-se: a vida deve ser
vivida um dia de cada vez. Então viva esta
oportunidade.

Exposição fotográfica
Renascer

Todas as semanas aparecem oportunidades
de escrever sobre algo positivo. Estava
no script falar sobre a excelente ideia da
Vini Lady, Liga Feminina de Combate ao
Câncer, Natália Vian Fotografia, Sartah
Acessórios e Divas&Coronel que irão
promover a exposição fotográfica Renascer,
Outubro Rosa 2019, com pessoas que já
foram portadoras de câncer. Na noite da
abertura da exposição, próxima segunda
– feira, às 20h, na Câmara de Vereadores
de Encantado, também será vendido o Kit
Renascer, com calendário 2020 (fotos de
pessoas que venceram o câncer), semi-jóia
exclusiva Sartah e Loção Vini Lady ao custo
de R$ 35,00. O valor será todo destinado
à Liga Feminina de Combate ao Câncer
de Encantado. Este evento faz parte das
atividades do Outubro Rosa, campanha
destinada à prevenção desta doença que leva
muitos conhecidos todos os anos. Aqui, sem
dúvida nenhuma, quase todos sabem que a
vida deve ser vivida um dia de cada vez.

Uma história emocionante
Os assuntos acima seriam explanados
nesta página de outra forma e com certeza
com outra diagramação, mas ontem pela
manhã recebi uma visita muito especial
de uma pessoa que aprendi a gostar pela
convivência. O colunista como repórter é
alguém que divulga fatos e a visita de um
agente político, sempre sorridente, imitador
da melhor qualidade, principalmente de um
atual prefeito e de outros agentes políticos de
uma gestão municipal.
Fazia tempo que não mantínhamos
contato, apesar de que sempre procurei
saber como estava e como estava evoluindo a
sua situação. Conversamos por mais de uma
hora, altamente produtivo o bate – papo.
Consegui entender o que sente uma pessoa
que acorda de uma cirurgia e encontra a
mãe com os olhos marejados, inchados do
choro já derramado e reprimido, cumprindo
o seu papel materno a dizer que foi uma
noite de sono no hospital. Momentos depois,
três profissionais médicos, todos conhecidos
entram no quarto do hospital. Com certeza
a notícia não era boa, afinal não entraram
e ficaram a beira do leito hospitalar para
jogar canastra. Muito pelo contrário. Um
médico pega numa mão. Outro pega na
outra. O terceiro super presente também e
lá vem a bomba: você está com câncer. “Não
pode ser verdade doutor. Faça os exames de
novo”. Cruel isso e como diz a pessoa que
me visitou, levei 15 dias para entender o
que estava acontecendo, para a partir deste
prazo decidir lutar pela vida, rever conceitos
e encarar o tratamento como os médicos
indicaram.
Encarar a queda de cabelo, barba e
sobrancelhas não é fácil. Agora imaginem
para uma mãe, que assumiu o papel de
cortar o que restava, após a queda que o
tratamento impunha. Mas a vida é longa e
merece ser vivida, portanto não podia se
entregar. A emoção é maior no dia seguinte,
quando a mãe entra em um ônibus, vai

pinga fogo

até a cidade e na volta vem com o cabelo
raspado em solidariedade. Afinal mãe é
mãe. Foram dias e dias com a quimioterapia,
hospital, casa, surpresas do tipo de um
prefeito municipal, turrão como muitos o
classificam, não conseguir ficar no hospital
por mais de cinco minutos, vindo às
lágrimas. Afinal ali estava um batalhador
querendo viver e a incógnita de como seria
devolvido à sociedade após o tratamento.
Viver um dia de cada vez, assim por uma
vida inteira. Viver o que a vida te entrega.
Foi isso que aprendi na manhã de ontem.
Fiquei imensamente feliz, encontrei na
manhã de ontem a pessoa que eu conheci,
mais madura, sabendo o que quer da vida,
mas que não perdeu o sorriso no rosto, a
carinha “safada” marca da sua irreverência,
e como diz o convite para a exposição
do Projeto Renascer (assunto tratado
anteriormente), mostrou-me que é possível
renascer na dor e sempre seguir em frente
com brilho nos olhos. Sim, foi isso que
encontrei ontem: brilho nos olhos e sorriso
no rosto. Querido por muitas pessoas, não
podia ser diferente. Tem várias batalhas pela
frente, mas com certeza a vida será vitoriosa.
Foi bom te ver Joel Bottoni! Forte, saudável
e sem perder a irreverência. Com certeza
a vida pediu o que tu querias: viver ou te
entregar. Você resolveu viver. Aliás, como
sempre fez, sem perder a sua essência, de
ser um cidadão especial. Feliz em te ver de
cabeça em pé e falando de futuro, de uma
vida pela frente. Um dia de cada vez. Assim
a vida deve ser vivida!

MILTON
FERNANDO
milton@rdencantado.com.br

Mostrou-me
que é possível
renascer na dor
e sempre seguir
em frente com
brilho nos olhos.
Sim, foi isso que
encontrei ontem:
brilho nos olhos,
sorriso no rosto.
Querido por
muitas pessoas,
não podia ser
diferente. Tem
várias batalhas
pela frente, mas
com certeza
a vida será
vitoriosa. Foi
bom te ver Joel
Bottoni.
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jacarezinho

DE OLHO EM ROCA
Mutirão de
limpeza do
Rio Taquari
será dia 26

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

O Conselho
Municipal de Meio
Ambiente e a Emater
promovem, no dia 26
de outubro, mais uma
edição do Mutirão de
Limpeza das Margens
do Rio Taquari. A ação
tem início às 9h. Ao
meio-dia será servido
almoço no parque
náutico. Paralelo ao
evento, também será
realizada a coleta de
Lixo Eletrônico.

CORAL SÃO CARLOS LANÇA
LIVRO DOS 30 ANOS
O Coral São Carlos de
Jacarezinho lançou, na
sexta-feira (27), o livro que
conta a história de 30 anos
do grupo. Escrita pelo
professor Airto Francisco
Gomes, a obra de 216
páginas resgata momentos
marcantes da trajetória,
como os primeiros
ensaios, o incentivo dos
padrinhos Luiz Pedro
e Salete Dalla Lasta e
Marta e João Carlos
Pretto (in memoriam),
as comemorações dos
aniversários de 20 e
25 anos, a gravação
do primeiro CD, as
homenagens recebidas,

os depoimentos
emocionados dos atuais
integrantes e regentes, as
viagens inesquecíveis, a
participação em encontros
e eventos, os fatos
pitorescos, entre outros.
O evento de
lançamento do livro
foi realizado na Igreja
São Carlos e contou
com a participação
de autoridades, exintegrantes e convidados.
Após, no salão da
comunidade, foi servido
um café colonial.
Para os interessados
em adquirir o livro, o
valor é R$ 20,00.

Secretaria da Saúde realiza
ações do Outubro Rosa

obra tem 216 páginas

FOTOS: JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Além da atenção diária em relação à saúde
preventiva da mulher, a secretaria municipal da
Saúde realiza, neste mês, atividades especiais
em alusão ao movimento Outubro Rosa.
Amanhã (5) e no dia 26, a Unidade Básica de
Saúde Central estará aberta para a realização de
consultas às mulheres que trabalham e não tem
a possibilidade de comparecer durante a semana
nos postos de saúde do município. Além dos
exames preventivos da mama e citopatológico
serão realizados testes de glicemia e verificação de
pressão arterial. Para agendamento de consultas, o
telefone de contato é o 3753.2350.

Domingo é dia de eleição
para integrantes do
Conselho Tutelar

Acontece no domingo (6), as eleições para
o Conselho Tutelar. A votação ocorre das 8h
às 17h, na sede da Câmara de Vereadores. O
eleitor deverá comparecer com título de eleitor
e documento oficial com foto. No momento de
votar é necessário escolher cinco candidatos para
validar o voto. Os eleitos irão exercer a função
pelo período de quatro anos, até ser realizada nova
eleição. Candidatos e número para votação são os
seguintes:
001 - Angela Gizela Picoli Geroldin
002 - Solange Prade Leal
003 - Maranubia Bratti
004 - Ketlyn Kwiatkowski de Vargas
005 - Eliana Weirich Fensterseifer
006 - Tania Maria Bazanella
007 - Fabiane Maria Lenhard Gonçalves
008 - Maria Thereza Kummer
009 - Francine Kipper

grupo regido pelo maestro gerson de souza conta com 24 integrantes

“Temos três corais São
Carlos. O grupo atual, o
grupo dos ex-coralistas
e o grupo dos que já
faleceram. Todas essas
pessoas merecem a
nossa lembrança e
homenagem”.

“Jacarezinho é uma
comunidade que respira a
cultura”.
Airto Gomes,
autor do livro

“Cada integrante conta
(no livro) a caminhada
de doação, alegria e
companheirismo”.
Marta Maria Pretto,
madrinha

“É uma caminhada de
persistência, dedicação e
empenho”.
Gerson de Souza,
atual regente

Admir Lorenzon,
presidente do Coral

Saúde reforça campanha de
vacinação contra o sarampo

A secretaria da Saúde informa a população que,
a partir da próxima segunda feira (7) até o dia
25 deste mês, acontece a campanha de vacinação
contra o sarampo para crianças de 6 meses a
menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses
e 29 dias, que ainda não foram vacinadas. No
sábado, dia 19 de outubro, será o Dia D, quando a
Unidade Básica de Saúde Central estará aberta das
8h às 11h30min e das 12h30min às 17h.

“Vocês têm uma relação
de amizade e família”.
Luciano Moresco,
presidente da Câmara
de Vereadores

“O que se escreve não se
perde. Aqui se respira a
história e a cultura”.
Heitor Schuch,
deputado federal

“Plantamos uma
sementinha que gerou
esta árvore grandiosa. Os
fiz sofrer, mas ainda me
querem bem (risos)”.
Padre Genoir Pietta,
primeiro regente

“Vocês têm que ter
orgulho do que fazem.
Vocês são orgulho para
Encantado”.
Adroaldo Conzatti,
prefeito de Encantado
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mais uma semana...

página do DILA

A

Câmara de vereadores de Muçum sediará,
no dia 17 de outubro, o 1º Fórum de Debates
pelo Desenvolvimento. O evento promoverá
uma série de debates com os setores de fomento da
economia regional. O fórum apresenta três temas:
Agricultura, Turismo e Empreendedorismo &
Inovação. A atividade é uma realização do vereador
Mateus Trojan e da Fundação Ulysses Guimarães, em
parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
e apoio da Câmara de Vereadores e da Associação
dos Vereadores do MDB/RS.

DILAMAR
DOS
PASSOS

Programação:
>> 14H – PAINEL 01 – AGRICULTURA
- Tiago Antônio Strieski (Mediador): Formado
como Tecnólogo em Agropecuária pela UERGS.
É o atual Secretário Municipal de Planejamento
do município de Muçum, sendo responsável pelo
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). É um
empreendedor rural, sendo que atua no setor com
produção de grãos.
- Eliane Maria Kolchinski: Engenheira Agrônoma,
professora da UERGS – Unidade de Encantado,
Coordenadora do APL (Arranjo Produtivo Local) das
Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari;
- Marcelo Pedretti: Técnico Agrícola e formado
em Administração de Empresas, trabalhou como
Supervisor de Agropecuária por 25 anos nas empresas
Avipal, Perdigão e BRF. Atualmente é Gerente de
Agropecuária em uma destacada empresa do segmento.
Destacado empreendedor rural de Muçum, com criação
de suínos, pecuária de corte e cultivo de grãos.
- Jairo Bellini: Técnico em Agropecuária e
funcionário da EMATER-ASCAR/RS desde 1981,
empreendedor rural, é a maior referência dos
produtores rurais de Muçum. Vasta experiência na
busca de financiamentos, orientações técnicas, e atuação
direta no desenvolvimento do Setor Primário do
município.
>> 18H – PAINEL 02 – TURISMO
- Valesca Cristina Pasqualetto (Mediadora):
Formação como condutora de turismo de aventura,
segurança em trabalho em altura. Atuou no projeto
Trem dos Vales; na Copa do Mundo de 2014 e
Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio/2016 como
volunteer oficial; condutora e co-organizadora de
caminhadas, trilhas e descidas de rapel no Viaduto
13; idealizadora do Projeto “100 Limites – Turismo de
Aventura”.
- Evandro João Moschem: Advogado, Pós-graduado
em Direito Civil, Pós-graduado em Gestão Pública,
Mestrando em Gestão Empresarial. Jovem e destacada
liderança, com 35 anos, é ex-vereador e atual Viceprefeito do município de Gramado.
- Cristiane Maisa Viel: Atual Secretária de Turismo
e Cultura de Guaporé, formada em Bacharel em
Turismo, com Pós-Graduação em Gestão de Pessoas,
e especialização em Marketing Digital. Consultora de
Turismo e Planejamento do Turismo, tendo trabalhado
durante 13 anos no SEBRAE. Idealizadora do Turismo
de Compras em Guaporé.
- Marciano Brandão: Juntamente com a família,
é proprietário da Agroindústria Brandão e da Casa
Brandão – Cafés Coloniais, localizada na Linha Santa
Lúcia, em Muçum. Jovem empreendedor do ramo de
gastronomia, investe na perspectiva de desenvolvimento
turístico da cidade.

dilamar@rdencantado.com.br

>> 20H30MIN - PAINEL 03 –
EMPREENDEDORISMO & INOVAÇÃO
- Amanda Brustolin Pezzi (Mediadora):
Formada em Gestão de Micro e Pequenas
Empresas na Universidade Univates, e atualmente
cursa Gastronomia na mesma instituição. Jovem
empreendedora, é sócia-proprietária da empresa
Biscoitos Caseiros Mara.
- Vinicius Mendes Lima: CEO do Instituto
Besouro, é responsável pela criação de cerca de
4 mil negócios, em mais de 170 favelas de todo
o Brasil, com geração de renda acima dos R$ 60
milhões por ano. O administrador e Mestre em
Marketing Estratégico (ESPM-Sul) leciona em
instituições no Brasil e na Argentina. Escreveu
três obras de referência na área da Administração:
A Riqueza das Favelas; By Necessity – Plano de
Negócios por Necessidade; e Canvas das Favelas.
- Joel Maciel: Empresário e Presidente do
Instituto Inovação. Conferencista Nacional,
idealizador da holosofia contemporânea, autor
de 15 publicações em livros, CDs, Vídeos e
DVDs de centenas de artigos. Seu trabalho é
focado no desenvolvimento humano, pessoal e
profissional, e na busca permanente da construção
de organizações e pessoas plenas. Ministra
seminários, cursos, workshops, e palestra há 16
anos.
- Émerson Ulmi: Bacharel em Ciências
Contábeis, Contador, Sócio Diretor da HUB
Consultoria – Empresa que atua na Gestão
Tributária, Financeira e de Processos – presente
nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo,
Pernambuco e Alagoas, juntamente, com seu sócio,
William Klunk Berard. Jovens empreendedores,
iniciaram sua carreira profissional em Muçum,
levando para todo país seus métodos pioneiros.

Conselheiros
tutelares

Neste domingo, dia 6 de outubro, os
eleitores brasileiros têm a oportunidades de
escolher novos membros do Conselho Tutelar.
O eleitor deverá comparecer as urnas com o
título de eleitor e documento oficial com foto.
A votação será em cédulas e os nomes devem
constar na listagem do Tribunal Regional
Eleitoral. Cada eleitor poderá escolher até
cinco candidatos.

Função

A principal função do Conselho Tutelar é a
proteção e garantia dos direitos dos menores
segundo o seu Estatuto. O papel do Conselho
Tutelar começa a agir sempre que os direitos
de crianças e adolescentes forem ameaçados
ou violados pela sociedade, Estado, pais,
responsáveis ou em razão da própria
conduta.

Ficha limpa

Os vereadores de Muçum Alex Colossi,
Adair Villa, Alberto Barronio e Gilmar
Marcolin apresentaram, na secretaria da Casa
Legislativa, o projeto de lei que institui a
“Ficha Limpa no Município”.

Vedação
Vinhos

A secretaria de Agricultura e Produção,
em parceria com Emater/RS-ASCAR, levou
alguns produtores de vinho do município de
Muçum para participar do Encontro Regional
de Vinhos Coloniais em Roca Sales. Danilo
Franchini, Nadir Kunzler e Danilo Vianini
apresentaram vinhos que foram avaliados pela
comissão técnica. Foi observado visual, olfato e
o sabor de 90 vinhos da região.

Pelo projeto fica vedada a nomeação
para todos os Cargos Públicos Municipais
em comissão, sejam eles secretários
municipais, ocupantes de cargos de chefia,
assessoramento ou direção, bem como
aqueles que recebam função gratificada,
as pessoas físicas que tenham contra
representação julgada procedente pela
Justiça, seja eleitoral ou comum.

6 JORNAL OPINIÃO

4 DE OUTUBRO de 2019

12 de outubro | encantado

IV ENCONTRO DA
FAMÍLIA VALANDRO
A saga da família Valandro no
Brasil começou há 145 anos, quando
Francesco Valandro, 41 anos, e
sua esposa Giovanna Trentinaglia
chegaram ao Brasil a bordo da briguebarca de bandeira francesa chamada
“LA SOFIA,” rumo à terra da fartura
“BRASILE,” chegaram à Baía de Vitória/
ES no dia 17/02/1874, depois de 45 dias
de viagem.
O Casal trouxe consigo os filhos:
Ernesto Valandro, nascido em
23/03/1859; Maria Valandro, nascida
em 19/09/1861; Giuseppe Valandro,
nascido em 14/05/1864; Francesco
Ferdinando Valandro, nascido em
11/07/1867; Primo Leopoldo Vitório
e Secondo Francesco Giuseppe
(Gêmeos), nascidos em 17/08/1869;
Domênico Albino Ângelo Valandro,
nascido 08/10/1872.
Fizeram parte da “EXPEDIÇÃO
TABACCHI”, como ficou conhecido
este projeto de Colonização. Aqui
no Brasil, em Santo Antônio do
Forromeco, na Serra Gaúcha, nasceram
mais três filhos do casal Francesco
e Giovanna: Fioravante Rizzieri
Valandro, nascido em 1878; Atilio

Valentin Valandro, nascido em 1881;
Balbina Maria Valandro, nascida em
1889, conforme registro na Cúria
Metropolitana de Porto Alegre.
Os descendentes do casal Francesco
e Giovanna realizam o IV Encontro
da família no dia 12 de outubro, na
comunidade Santo Agostinho, no
bairro Planalto, em Encantado.
Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo.
Colaboração: Jussara e José Paulo Valandro

família de
Franscesco
Valandro
e Giovanna
Trentinaglia,
casal vindo
da Itália

Mensagem de 1º ano de falecimento de

Jolvina Elda Buffon
Capalonga
Hoje a saudade nos faz uma visita. Está
fazendo um ano desde tua partida e ainda é difícil
chegar na tua casa e não te ver. Vó Elda, agora
compreendemos os desígnios de Deus e sabemos
que a tua missão na Terra se completou e você foi
descansar com o vô Jardelino e a Nossa Senhora,
da qual tu fostes tão devota!
Nós, teus filhos, netos, bisnetos e amigos
ficamos agradecidos pelos teus ensinamentos, pela
oportunidade de conviver contigo e guardamos
no peito, com muita saudade, as lembranças dos
momentos vividos e do exemplo que fostes como
mãe, avó, bisavó e amiga de todos nós.
Te amaremos para sempre!
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conzatti fez um relato da viagem a pato branco, NO PARANÁ

ENCANTADO

Prefeito apresenta Parque
Tecnológico aos vereadores

O

prefeito
Adroaldo
Conzatti
participou da sessão da
Câmara de Encantado
nesta semana e fez um
relato sobre a recente
viagem à cidade
paranaense de Pato
Branco, onde conheceu
o Parque Tecnológico.
A estrutura é voltada
à pesquisa, extensão e
incubação de empresas
de base tecnológica. O
objetivo da viagem foi
buscar conhecimento
para implantar um
modelo semelhante
em Encantado. Em
novembro, quando
ocorre a Inventum,
maior feira de Ciência,
Tecnologia e Inovação
do Paraná, um ônibus
levará uma comitiva
encantadense para
conhecer de perto os
projetos.
Conforme Conzatti,
os paranaenses copiaram
o modelo americano
implantado no Vale do
Silício, na Califórnia.
“São vários pavilhões
construídos pela
prefeitura. O principal
tem 40 empresas
funcionando em salas
de apenas 25 metros
quadrados. São projetos
em todos os ramos,
desde agricultura até
iluminação pública.
Tem gente que fatura
até R$ 10 milhões por
ano com uma área de
25 metros quadrados.
Temos que nos espelhar
nisso”, afirmou o prefeito.
“Precisamos começar
a agir. Se só falarmos e
não agirmos, vamos ficar
na mesma. E essa ação
tem que envolver toda a
comunidade”.

DIOGO DAROIT FEDRIZZI

FINANCIAMENTOS DO
MUNICÍPIO GERAM
POLÊMICA

conzatti falou durante 40 minutos com os vereadores

Queda no ICMS. Aumento no
número de empregos
Conzatti aproveitou o encontro com
os vereadores para expor a realidade
de Encantado com base em alguns
índices. Segundo ele, na arrecadação
do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), o
município ocupa a posição de número
85 no Rio Grande do Sul e, no Vale
do Taquari, está em quinto lugar.
“No Estado, já estivemos em 60º e, na
região, em terceiro. Só perdíamos para
Lajeado e Estrela”, comentou Conzatti.
“Em 1998, nosso índice era de 0,285,
hoje temos 0,242. Isso representa uma
perda de quase 30%. O que fizemos
para reagir? Precisamos recuperar
essas posições, mas é preciso foco de
todos, não só da administração”.

Empresas

IPVA

Meritocracia
aos professores

Encantado tem 25% de
inadimplentes. De cada quatro
veículos em circulação, um não
quitou o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA).

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

Em 2018, Encantado contava
com 1.480 empresas. Hoje são 1.440.
“Quarenta empresas desapareceram
de Encantado, por que razão?”,
questiona Conzatti.

Coleta de lixo

“Temos uma dívida enorme com
nós mesmos. Não aproveitamos bem
o lixo. Levamos nosso lixo a 300
quilômetros de distância. Pagamos
caro e não reciclamos”, afirmou.

Empregos

Em dezembro de 2016, Encantado
contava com 7.344 empregos. Hoje
são 7.586, um aumento de 242 vagas.

O prefeito Conzatti pretende
encaminhar, nos próximos dias,
um projeto de meritocracia para os
professores. O modelo é baseado na
experiência da cidade de Sobral, no
Ceará. “O benefício será concedido
conforme a média da nota dos
alunos”, antecipou.

“Precisamos começar a agir. Se só falarmos
e não agirmos, vamos ficar na mesma”
Adroaldo Conzatti
prefeito

A polêmica da semana no Legislativo teve
como alvo os financiamentos da Administração
Municipal. Tudo começou depois da aprovação
do projeto de lei 44/2019, que revogou a Lei
4.435/2018 referente ao programa Avançar
Cidades, que possibilitava ao Executivo contrair
um empréstimo de até R$ 6,5 milhões para obras
de infraestrutura. A desistência do Avançar
Cidades foi uma condição imposta por alguns
vereadores do PP para aprovar o Financiamento
à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), que
permite um crédito de até R$ 4 milhões para obras
de pavimentação, iluminação pública e projetos de
energia fotovoltaica.
Os quatro políticos do MDB votaram contra a
revogação. No entendimento da bancada, a forma
de administrar do prefeito Adroaldo Conzatti
garante ao município condições de assumir
financiamentos. “Em quatro anos de mandato,
R$ 4 milhões serão economizados com a junção
das secretarias e a diminuição de servidores
em cargos de comissão. Por que agora está
sobrando dinheiro para investir? E antes não
tinha dinheiro para pagar uma contrapartida de
emenda federal?”, questionou Celso Cauduro.
“Esse governo já investiu R$ 19,5 milhões, destes,
R$ 15 milhões foram com recursos próprios e R$
4 milhões em empréstimos”, acrescentou Cláudio
Roberto da Silva.
Para Marino Deves (PP) nem sempre o
empréstimo é a melhor forma de fazer gestão.
Na tribuna, ele apresentou números referentes
aos recentes financiamentos contratados pelo
município e chamou a atenção para o acréscimo
no valor devido ao impacto dos juros. “O Finisa,
por exemplo, terá o pagamento da primeira
parcela em 2021 e um prazo de oito anos para
quitar. O valor de R$ 4 milhões terá um acréscimo
de R$ 2,3 milhões. No fim vamos pagar R$ 6,3
milhões. Já o empréstimo do Banco do Brasil para
a aquisição de máquinas foi de R$ 2,6 milhões
e, no final, vai ficar em R$ 3,7 milhões”, relatou
Deves. “Temo que logo ali na frente possa falar
recursos para o custeio do município nas áreas
da saúde, educação e até de recursos humanos,
sejam servidores ou terceirizados”.

BONIFICAÇÃO
Operadores de máquina e motoristas da
Prefeitura de Encantado assistiram à sessão da
Câmara, interessados no projeto que institui a
bonificação por meritocracia. Nesta semana, o
Executivo alterou o texto original e especificou
como serão distribuídos os benefícios. O
motorista ganhará a bonificação de R$ 1,00 por
carga transportada durante o mês, desde que
transporte, no mínimo, 250 cargas mensais.
Já o operador de máquina será bonificado
com o valor de R$ 3,00 por hora de máquina
trabalhada durante o mês, desde que cumpra no
mínimo 100 horas/máquina por mês.
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ENCANTADO

DIA DAS ETNIAS
É CELEBRADO
COM MISSA
O município de Encantado celebrou, no domingo
(29), o Dia das Etnias. Para marcar a data, uma
missa foi celebrada na Igreja Matriz São Pedro.
Representantes das várias etnias presentes na
comunidade encantadense participaram do encontro,
que contou com animação do Coral Vida e Canto
da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)
e organização da Associação Ítalo Brasileira de
Encantado (Assibre). O Dia das Etnias foi sugerido pelo
Conselho Municipal de Cultura em 2006. A proposta
originou a Lei Municipal 2730/2006.
FOTOS: NEUCIR BIGOLIN

CASAL DA REPÚBLICA DOMINICANA

ENCANTADO

Restaurante do Parque
será reaberto no dia 10
Na próxima
quinta-feira (10),
às 20h30min, será
reaberto o restaurante
localizado no Parque
João Batista Marchese,
em Encantado. O local,
que tem capacidade
para 200 lugares, está
sendo reformado. Terá
novas mesas, cadeiras,
climatização, tv a cabo
e internet. Inicialmente
serão servidos almoços
todos os domingos,
das 11h às 15h, mas o
restaurante também
poderá ser alugado
para festas e eventos.
Conforme o prefeito,
Adroaldo Conzatti,
há muito tempo a
administração queria
que o restaurante
fosse reaberto,
mas era necessária
uma reforma geral.
“Fizemos a licitação e
a empresa Zanatta foi a
vencedora. Agora, nós
estamos reformando
todo o prédio e, a partir
do próximo dia 10, ele
poderá ser visitado por
todos. Eu tenho certeza
que terá um grande
fluxo de clientes,
porque o Buffet Zanatta
já é bem conhecido
na cidade e na região”,
comenta.

ELISANGELA FAVARETTO

Reformas estão sendo feitas no restaurante
ARQUIVO PESSOAL

Conzatti destaca que
também vai melhorar a
segurança do local. “Na
licitação está incluso um
apartamento que existe
em cima do restaurante
e que nunca havia sido
concluído. Agora ele
foi reformado e tem
condições de abrigar
uma família, o que com
certeza vai melhorar
a segurança. Além
disso, terá um portão
eletrônico que fecha às
22h”, destaca.
Elisangela Favaretto
jornalista

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNÍCIPIO DE ROCA SALES
OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Família Zanatta assume
o restaurante do Parque

Cardápio especial para
a inauguração

Cerca de 200 fichas foram colocadas à venda
para a inauguração. O proprietário do Buffet,
Sérgio Zanatta, fala sobre o cardápio. “Vai ter um
cardápio especial, preparado para a inauguração,
com vários tipos de comida, polenta e codornas.
Também terá vinho de brinde”, destaca. As
fichas estão sendo vendidas ao preço de R$ 50
por pessoa. Elas podem ser obtidas na Rádio
Encantado, no Buffet Zanatta ou no Centro
Administrativo Municipal.

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta
Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem informar
que se habilitaram para casar:
ANGELO TONINI FRONCHETI e ELISIANE
CORREIA. Ele é solteiro, marceneiro e ela é
divorciada, industriária; ambos brasileiros, naturais
deste Estado, residentes e domiciliados na Rua 31 de
Março n° 90, nesta cidade de Roca Sales-RS.
Se alguém souber de algum impedimento,
apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 02 de setembro de 2019.
REPRESENTANTE DOS HAITIANOS

Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11
CEP 95.735-000 Fone/fax (0xx51) 3753-2233

“Eu tenho certeza que terá
um grande fluxo de clientes,
porque o Buffet Zanatta já é bem
conhecido na cidade e na região”
Adroaldo Conzatti
prefeito de Encantado
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Encantado
UERGS promove VI
semana acadêmica
A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(UERGS), Unidade em Encantado, juntamente com
o Diretório Acadêmico e alunos, realiza a VI Semana
Acadêmica dos cursos de Ciência e Tecnologia de
Alimentos e de Administração.
O evento, aberto a comunidade, tem como tema
“Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo na
Produção e Processamento de Alimentos” e ocorrerá
nos dias 07, 08, 09 e 10 de outubro, na Unidade da
UERGS, rua Alegrete, 821, no bairro São José.
A programação contará com palestras gratuitas e
minicursos para os quais será necessário um pequeno
investimento. As inscrições podem ser realizadas
junto à secretaria da Unidade e o contato pode ser via
e-mail dauergse@hotmail.com ou telefone (51) 37513376. Será fornecido certificado aos participantes.

PROGRAMAÇÃO
PALESTRAS
> 07/10 - 19h15min: Inovação com a
Biodiversidade Brasileira. Cristina Leonhardt Engenheira de Alimentos com MBA. Diretora de
Inovação da empresa Tacta.
> 08/10 - 19h15min: Rastreabilidade na
cadeia produtiva do leite. Carine Hamester Química Industrial e especialista em Gestão da
Qualidade no Processamento de Alimentos.
Coordenadora Técnica na Cooperativa Languiru
Ltda.
> 09/10 - 19h15min: Inovações e Tecnologias
nas cadeias produtivas de carnes e leite.
Germano Musskopf - Médico Veterinário,
Serviço de Inspeção Federal – SIF, Lajeado/RS.
> 10/10- 19h15min: Como empreender no
turismo rural. Claudiana Y Castro - Turismóloga
e Mestre em Turismo. Guia de Turismo pelo
SENAC e Instrutora do SENAR. APL das
Agroindústrias familiares do Vale do Taquari.
MINICURSOS
> 07/10 - 18h30min: Produção de cerveja
artesanal. Voltaire Sant’Anna - Engenheiro de
Alimentos, Mestre em Microbiologia Agrícola e
do Ambiente e doutor em Engenharia Química.
Professor da UERGS na Unidade em Encantado
e Coordenador do Mestrado Profissional em
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Marco
Aurélio Cucioli - Mestre Cervejeiro. Valor:
R$35,00.
> 07/10 - 19h: Calculadora HP12C – Como
Usar para Seu Sucesso Financeiro. Roberto
Padilha - Administrador de Empresas,
Especialista em Finanças Empresariais e Mestre
em Finanças Corporativas. Valor: R$10,00.
> 08/10 - 18h30min: Produção de bolos
caseiros. Bárbara Ramos - Tecnóloga em
Gastronomia e proprietária da empresa Bárbara
Ramos Doces artesanais. Valor: R$35,00.
> 09/10 - 18h30min: Reconhecendo
e utilizando Plantas Alimentícias não
convencionais - Pancs. Elaine Biondo – Bióloga
e doutora em Botânica. Professora da UERGS
em Encantado. Valor: R$35,00.
> 10/10 - 18h30min: Sabores de África:
Culinária Africana e Afro-Brasileira. Isadora
Bispo - Membro do Ilê Axé Opo Afonja de
Salvador, Bacharel em Direito e mestranda
em Patrimônio Cultural pela UFSM. Marta dos
Santos Nunes – Graduada em Química industrial
com mestrado e doutorado na área de Química.
Professora da UERGS em Encantado. Valor:
R$35,00.

ENCANTADO

170 lâmpadas de led são
instaladas no centro
A Administração
Municipal de Encantado
iniciou, na quarta-feira
(2), a substituição de
todas as lâmpadas da rua
Padre Anchieta e parte
da rua Júlio de Castilhos.
Serão instaladas 170
lâmpadas de LED de 160
watts, que equivalem a
luminárias de 250 watts
de vapor de sódio. A
nova tecnologia oferece
maior luminosidade,
maior durabilidade
das lâmpadas, menos
manutenção e, por
consequência, maior
economia por parte
do poder público,
garantindo mais recursos
para investimentos
em outras áreas. Esses
critérios foram decisivos
para a RGE aprovar o
projeto encaminhado
pela prefeitura e que
foi selecionado pela
empresa de energia.
Conforme o
engenheiro que atuou
36 anos na companhia,
Ricardo Slaghenaufi,
a empresa abre editais
todos os anos para

inscrição de projetos de
eficiência energética e os
municípios selecionados
recebem toda a
melhoria a custo zero
para a administração
municipal. “Esta
foi a primeira vez
que Encantado foi
contemplado, e como
encantadense, sinto-me
satisfeito em ver que
nosso município terá
mais qualidade na sua
iluminação pública e
gerará mais economia
aos cofres públicos,
podendo realizar outros
investimentos com o
recurso economizado”,
relata.
Slaghenaufi reforça
que a instalação das
170 lâmpadas de LED é
investimento do Grupo
CPFL Energia, empresa
administradora da
RGE. “É uma melhoria
a fundo perdido para
o município, que
apresentou um excelente
projeto de eficiência
energética com uma
boa relação custo/
benefício”, destaca.

DIVULGAÇÃO

TROCA DAS LUMINÁRIAS
INICIOU NESTA SEMANA

As lâmpadas antigas
e os reatores serão
descartados, conforme
a legislação ambiental.
A administração

municipal de Encantado
agradece o empenho de
Ricardo Slaghenauffi,
que elaborou o projeto
aprovado pela empresa.

semana da pátria

ALUNOS DE MUÇUM RECEBEM
CADERNO PRODUZIDO PELO OPINIÃO
A Administração
Municipal, por meio da
secretaria de Educação,
esteve nesta semana nas
escolas municipais e na
Escola Souza Doca para
a entrega de caderno
produzido pelo Jornal
Opinião. O material teve
como tema as atividades
promovidas pela pasta
durante a Semana da
Pátria. O objetivo é
que a publicação seja
compartilhada com
pais ou responsáveis
e guardada como
uma lembrança de
participação. A Semana
da Pátria envolveu
parcela significativa da
comunidade muçunense,
sobretudo durante o
desfile, que ocorreu no
dia 15 de setembro.

FOTOS: LUÍS GUSTAVO BETTINELLI

estudantes poderão guardar a publicação
como lembrança pela participação no desfile

caderno contém dezenas de imagens do desfile cívico
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Onde Comer Bem

CLASSINEGÓCIOS

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

TELE-ENTREGA | PEDIDO OU RESERVA

51.99782.7733 | 51.3755.2182

Restaurante & Lancheria

51 9 9595 4711
junto ao Posto Volken
Roca Sales-RS

51 9 9346 0140

Servimos café, lanches variados, buffet kg,
livre e c/espeto.
ERS 129, bairro Santa Clara.
Trevo de acesso a Encantado.

VENDE-SE
Todey 92, tudo em dia. R$ 2.400,00.
VENDE-SE
XLx com baixa no Detran. R$ 1.200,00;
VENDE-SE
Fiat Estrada working 2013 básica motor Fire 1.4 aceita
troca. R$ 22.300,00.

VENDO

Triciclo motorizado para deficiente físico,
marca Revo, pouco uso. Preço: R$ 5.300,00.
Contato: 51.3751.1884, com Arbi.
Vende-se
Lindo sítio no bairro Santa Clara, Encantado.
Outras informações pelo telefone (51)
9.9384.5585
VENDE-SE
Barco Fluvimar alumínio 5.5m 2016, reboque 7m, motor
Mercury super 18HP. Usado poucas vezes. Com nota
fiscal e documentação do reboque. R$ 13 mil à vista ou
parcelado no cartão. (51) 99440.2017 com Guilherme.

VENDE-SE
Honda PCX 150 ano
2017, tudo em dia,
R$ 9.600,00. Contato:
51.99679.5982.
VENDE-SE
Shineray camionete
2012 com Baú, aceita
propostas e trocas R$
24.500,00. Contato:
51.99679.5982.
VENDE-SE
KA básico, 1998, 1.0
R$ 7.200,00. Contato:
51.99679.5982.
VENDE-SE
Moto Cripton, ano 2000,
com partida, R$ 2.700,00.
Contato: 51.99679.5982.
VENDE-SE
Fiat Estrada Working,
2013, básica, motor Fire
1.4. Aceita-se troca,
R$ 22.500,00. Contato:
51.99679.5982.
VENDE-SE
XLX 250 com baixa no
Detran, R$ 1.250,00.
Contato: 51.99679.5982.

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:
9 8234.9936
VENDE-SE
Biz + 100 2003 com
partida 2 pneus novos.
R$ 3.000,00.
VENDE-SE
Fiorino Fire IE Flex 1.3
2006 motor feito com
100.000 km. R$ 13.000,00,
sem troca.
VENDE-SE
Fiat Pálio weekend
Adventure Dualogic 2012
completa Automática com
90 mil km originais.
R$ 29.800,00.
VENDE-SE
Toyota Filder XEI 1.8
Automática Banco de
Couro Freios ABS
R$ 28.900,00.

>>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.
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ENCANTADO

conteúdo será oferecido para as séries iniciais

Aulas de italiano iniciam neste
mês nas escolas municipais

O

resgate da
colonização e da
cultura italiana
esteve entre os conteúdos
mais votados na consulta
popular da Educação,
que foi realizada no mês
de agosto, pela secretaria
de Educação e Cultura
de Encantado. Para
atender a este anseio da
comunidade, neste mês
devem iniciar as aulas de
italiano nas escolas da
rede municipal de ensino.
A consulta teve o
objetivo de auxiliar na
construção do novo
currículo escolar,
que é uma exigência
do Governo Federal
e deve ser entregue
até novembro para o
Conselho Estadual
de Educação e para
a Associação dos
Municípios. “Enquanto
eu era coordenadora
regional de Educação,
nós fizemos um trabalho
em conjunto com a
secretaria estadual
de Educação, em que
escrevemos o Referencial
Curricular Gaúcho
para todas as escolas
da rede estadual. Para
isso abrimos uma
consulta popular com
todos os professores e
diretores das escolas
estaduais e como eu
participei ativamente
deste processo, resolvi
fazer o mesmo em
Encantado, pois percebo
que a comunidade tem
várias ideias, mas muitas
vezes não sabe como
colocar em prática. Então
esta foi uma grande
oportunidade de dizer
o que Encantado queria
de diferente”, explica
a secretária, Greicy
Weschenfelder.
No próximo ano,
o novo currículo
será implantado nas
escolas. A construção
foi fundamentada
na Base Nacional
Comum Curricular,
no Referencial
Curricular Gaúcho
e nas contribuições
desta Consulta

Popular, que contou
com a participação
de 102 pessoas. Elas
responderam que
conteúdos gostariam que
estivessem no currículo
de Encantado.
Todas as opiniões
já foram avaliadas
pela secretaria. “A
sugestão mais citada
foi que as escolas
municipais tivessem uma
preocupação quanto à
história, colonização e
cultura de Encantado.
Em segundo lugar esteve
a educação financeira,
com o intuito de trazer
esta ideia de cuidado
com dinheiro, de
realmente educar-se
para o lado financeiro
e a terceira sugestão
que mais apareceu, foi
o retorno de conteúdos
tradicionais, como moral
e cívica, religiosidade
e técnicas domésticas”,
relata Greicy.
Elisangela Favaretto
jornalista

ELISANGELA FAVARETTO

Secretária Greicy
Weschenfelder
engajou a
comunidade
através da
Consulta Popular
da Educação

DIVULGAÇÃO

Professora Luciana Dacroce já dá aulas de italiano

“AS PESSOAS TÊM QUE FALAR, PÔR EM PRÁTICA, MESMO
QUE SAIBAM SÓ UM POUCO”, DIZ PROFESSORA
Neste mês de outubro, as
aulas de italiano devem começar
para as séries iniciais em todas
as escolas. Nas séries finais
ainda será necessário um ajuste
da carga horária. “As aulas de
italiano vão ao encontro da nossa
primeira sugestão da consulta
popular, pois desta forma vamos
valorizar a cultura italiana e
também a história de Encantado.
A sugestão das aulas de moral
e cívica e espiritualidade ainda
será debatida e a educação
financeira já está num processo
bem avançado de ser implantada
nas escolas, dentro possivelmente
da área da matemática, nas séries
iniciais”, afirma a secretária.
A professora Luciana
Dacroce, 54 anos, já dá aulas
de italiano em duas escolas da
rede municipal e será uma das
professoras responsáveis. Ela
explica a importância desta língua
estrangeira e como está sendo
organizada esta inclusão.
Jornal Opinião - Quais são
as Escolas que já têm aulas de
italiano?
Professora Luciana - O projeto
está sendo realizado no período
da manhã na Escola Municipal
de Ensino Fundamental (EMEF)
Osvaldo Aranha, da Barra do
Coqueiro, e na EMEF Batista
Castoldi, em Palmas, com os
alunos da educação infantil até o

quinto ano. Esse projeto iniciou
no ano retrasado com o turno
inverso e, no ano passado, as
aulas começaram na parte da
manhã, junto com as outras
matérias. Durante a Semana
Italiana, a secretaria da Educação
teve a magnífica ideia de resgatar
a língua italiana e como já temos
duas escolas contempladas, eles
resolveram estender para as
demais. Para isso, a secretária
está selecionando mais um
profissional para poder atender
toda esta demanda.
JO - Como serão
desenvolvidas as atividades
em sala de aula?
Luciana - Nós vamos trabalhar
desde a educação infantil até
o quinto ano. Na educação
infantil, os alunos estão sendo
alfabetizados e para não existir a
confusão com o idioma materno,
eu trabalho muito com desenhos
e atividades mais lúdicas. Como
nesta idade a criança é muito
curiosa, aproveito para ensinar
o vocabulário, os cumprimentos
e membros da família. À medida
que eles vão sendo alfabetizados,
discretamente eu começo a fazer
um paralelo com a língua italiana
e alguns costumes da Itália. Com
os demais alunos, nós temos
um programa e seguimos um
conteúdo programático.

JO - E para quem não é de
origem italiana?
Luciana - Uma língua
estrangeira é importante para
qualquer descendência e o
fato de morar num local onde
predomina a cultura italiana, ajuda
na compreensão de palavras que
escutamos no dia a dia. Falar uma
língua estrangeira seja o italiano,
ou o dialeto, não é motivo de
vergonha. As pessoas têm que
falar, pôr em prática, mesmo
que saibam só um pouco. Não
precisam ter receio, o importante
é falar, se comunicar, porque
tudo tem o seu valor e, uma vez
que a pessoa mostra este carinho
pela língua, mostra respeito e
consideração pelos antepassados
que vieram há anos, que saíram,
abandonaram o país deles,
largaram a família e aquilo que
tinham para estarem num país
do outro lado do oceano e se
sujeitaram a começar do zero.
Foram desbravadores, corajosos,
por isso que temos que resgatar,
valorizar e respeitar, pois fizeram
um trabalho de muita honra,
orgulho e glória. Hoje somos
o que somos porque nossos
descendentes se dedicaram muito.
Se chegamos onde chegamos é
porque temos uma história a zelar
e uma origem a preservar.
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doutor ricardo

2ª FESTA DA FAMÍLIA
ESCOLAR
Com o tema ”Nós amamos vocês”,
na tarde deste sábado, dia 28 de
setembro, no Ginásio Municipal de
Esportes, aconteceu a 2ª Festa da
Família Escolar, com apresentações de
dança e música de alunos das escolas
municipais EMEI Amiguinhos do
Coração e EMEF Olavo Bilac e da
EEEM Doutor Ricardo, que, ao final,
foi proclamado pelos envolvidos na
Educação de Doutor Ricardo.
No início da programação, as
autoridades saudaram a todos e
valorizaram a presença de estudantes,
pais, familiares, professores,
funcionários das escolas e
profissionais da educação, reforçando
a importância da boa relação e
comprometimento entre família e
escola.
Os grupos de musicalização
de cada escola abriram a tarde de
apresentações. O grupo de danças
italianas da Olavo Bilac apresentou
danças tradicionais. As escolas
seguiram com apresentações, que
foram intercaladas por homenagens
aos estudantes, às mães, aos pais,
vovôs e vovós, e demais familiares.
O encerramento contou com a
participação de todos os professores,
profissionais, estudantes e
autoridades que cantaram a música
“A grande família”, dando significado
especial ao evento.
A prefeita Catea Rolante valorizou
e festa, considerando “um evento que
merece destaque e reconhecimento,
pois integra a escola e a família, as
duas instituições fundamentais na
vida dos filhos, dos estudantes. É
preciso dessa cumplicidade para
formarmos cidadãos conscientes
e comprometidos em seu meio de
atuação, vivendo o presente com um
olhar no futuro. Parabéns e muito
obrigada pela presença de todos”,
agradeceu.
A secretária da Educação, Eliana
Zenere Giacobbo enalteceu o
trabalho da equipe de educação.

TEATRO ABORDA PAIXÃO E
ATITUDES SUSPEITAS

“Quero agradecer a todos que se
envolveram neste evento que propõe
festejar todas as pessoas que fazem a
grande família escolar. Para que este
evento se realizasse muitas pessoas
iniciaram os trabalhos a mais de
três meses, como os professores de
música e de dança, a equipe da SMED
e secretaria da Cultura, as diretoras e
responsáveis pelas escolas, as pessoas
que ensaiaram com as crianças
e os adolescentes, também aos
profissionais das secretarias de Obras,
os pais, as famílias, os alunos e todos
os professores. Por isso agradecemos
a todos, também aos vereadores que
se fizeram presentes, a prefeita e
vice-prefeito que sempre apoiaram
as atividades voltadas aos estudantes
do município. Também agradecemos
a todos os familiares e a comunidade
que prestigiaram este momento
importante de união das famílias com
a escola. Essa aproximação colabora
para o melhor desempenho dos
alunos, pois quando eles percebem
que seus pais participam das reuniões,
das comemorações e dos eventos,
eles se sentem apoiados, valorizados
e amados, sendo que o resultado
desta atenção é percebido também
nas salas de aula. A qualidade do
tempo investido com as crianças é o
maior tesouro que podemos deixar
para elas, principalmente em uma
época em que é muito valorizado
o ter, o acumular bens materiais e
engordar a conta no banco. Tudo isso
não tem sentido se não reservamos
tempo para o diálogo, para o afeto,
para o brincar e para amar. Todos
esses valores independem da classe
econômica das famílias, é tudo
gratuito, só é necessário colocar em
prática. E como vimos um salão cheio
no sábado, sabemos que a maioria
dos pais olham para seus filhos, pois
estavam lá, participando, apoiando,
juntos valorizando a educação dos
estudantes do município, por isso
somos gratos a todos”, destacou.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na noite de quinta-feira, 26 de
setembro, as secretarias de Saúde,
Educação e Assistência Social, através
do Programa Saúde na Escola (PSE) e a
Campanha Setembro Amarelo – Mãos
em defesa da Vida promoveram a peça
teatral “Virada na Vida”, encenada pelo
grupo de teatro A turma do Dionísio,
de Santo Ângelo. Estiveram presentes

mais de 150 pessoas, entre eles, alunos,
pais, educandos, servidores, gestores e
comunidade em geral.
O teatro contou a história de dois
jovens que se apaixonaram e um deles
se envolveu com o mundo das drogas
e encontrou-se no abismo. O enredo
abordou temas de suma importância,
com leveza, humor e muita reflexão.

TEATRO FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO

MELHOR CABERNET
SAUVIGNON É DE DOUTOR
RICARDO
O vinho Cabernet Sauvignon Safra
2019 da Vinícola Paniz foi escolhido
como 1º lugar na categoria Vinho Tinto
Vinifera 2019, no Encontro Regional
para Avaliação de Vinhos Coloniais, que
aconteceu em Roca Sales, no dia 27 de
setembro.
Há anos a Vinícola Paniz vem se
fortalecendo e desenvolvendo serviços
de qualidade como o vinho e uvas de
mesa, fomentando também o turismo no
município.

“Conforme o proprietário Neuri é uma
alegria receber este reconhecimento.”
Muito feliz com a conquista do
prêmio. Desde 2012 a família trabalha
intensamente para produzir vinhos de
qualidade e uvas de mesa. Esse prêmio é
resultado de muito sacrifício, esforço e,
acima de tudo, de acreditar e empreender
em algo que gosto de fazer. Estamos
colhendo frutos da nossa dedicação e
convido a todos para nos visitarem na
“Terra do Filó”, frisou.

NOVIDADES NA
APLICAÇÃO DO BTI
A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente convida aos aplicadores do BTI e o
presidente ou representante de cada comunidade para reunião, no dia 17 de outubro,
no auditório da prefeitura municipal, às 19h30min.
No encontro será explanado sobre o novo funcionamento e a aplicação do BTI, além
da conscientização sobre a importância do produto e os benefícios para a comunidade.

CAMPEONATO MUNICIPAL
DE BOCHA 8M
alunos realizaram apresentações de danças

A próxima rodada do Campeonato Municipal de Bocha 8m será no dia 5 de
outubro, sábado (6), às 13h30min, na cancha do campo do Independente. Os
resultados dos jogos e a classificação podem ser conferidos no site do município,
em www.doutorricardo.rs.gov.br, ou no Facebook Município de Doutor Ricardo.
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voto é facultativo e eleição ocorre das 8h às 17h

Novos conselheiros tutelares
serão conhecidos no domingo

S

erão conhecidos,
neste domingo
(6), os novos
membros do Conselho
Tutelar dos municípios
brasileiros. No Rio
Grande do Sul serão
2.630 representantes
que vão atuar pelos
direitos das crianças
e dos adolescentes
em situações de
vulnerabilidade, para um
mandato de quatro anos
(2020-2023). A votação
ocorre das 8h às 17h.
O Jornal Opinião Vale
do Taquari conversou,
nesta semana, com a
promotora de Justiça,
Daniela Pires Schwab,
que explica como será o
dia da eleição.
Opinião - Qual é a
responsabilidade de um
conselheiro tutelar?
Promotora Daniela
Pires Schwab - O
conselheiro tutelar não
é um emprego público,
não é uma função como
qualquer outra, ele é
uma pessoa que tem
que ter uma vocação.
Ele tem que se doar
muito, não tem um
horário de trabalho,
vai ficar de plantão e se
disponibilizar, porque
a qualquer momento
poderá ser chamado para
atender uma situação
e ele tem que ter toda
uma compreensão da
relevância desse papel
que ele vai desenvolver.
O candidato tem que
ter um perfil com uma
efetiva preocupação do
bem-estar destas crianças
e adolescentes. Que tenha
não só idoneidade moral,
mas também experiência,
essa disponibilidade de
trabalhar em prol dessas
crianças e adolescentes.

Opinião - Qual o
papel do Ministério
Público nas eleições
do Conselho Tutelar
e quais orientações
foram passadas aos
candidatos?
Promotora - O
Ministério Público (MP)
de Encantado abrange
sete comarcas. Vamos
estar participando na
fiscalização tanto com
previsão do Estatuto da
Criança e do Adolescente
como por previsão das
leis municipais, como um
órgão fiscal, assim como
ocorrem nas eleições
gerais. Foram passadas
algumas orientações
em termos do que é
permitido e proibido
durante a campanha
e no dia da eleição.
Basicamente se utiliza a
mesma legislação que é
usada nas eleições gerais,
porque não existe uma
previsão no Estatuto
acerca destas questões.
Em todas ele delega para
a lei municipal. Duas
principais questões
que foram pontuadas
é a proibição de fazer
transporte de eleitores e
não é permitido a boca
de urna. É permitido,
durante a campanha,
folhetos, adesivos,
impressos, desde que
não caracterize um
presente. Pode também a
propaganda na internet
desde que sejam gratuitas.
Se surgir alguma dúvida
sempre é feito uma
análise do caso concreto.
E, se houver isso, o
primeiro órgão que irá
analisar é a comissão do
conselho, geralmente
composta por pessoas do
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (Comdica),
que se reúnem e definem
de acordo com as leis
municipais. Se for um
caso omisso, por exemplo,
a decisão deles é a que
prevalece.
Opinião - Quem está
apto a votar?
Promotora - A

princípio todos aqueles
que estão em dia com
a Justiça Eleitoral e
que estão aptos a votar
nas eleições gerais.
Geralmente é usado
aquele caderno que
o Tribunal tem para
eleições. Com relação ao
número de candidatos
a serem votados é
estabelecido em cada
município. Por exemplo,
em Encantado poderá
ser votado em até cinco
candidatos. O eleitor
pode votar em um, em
dois ou em até cinco
candidatos.
Opinião - Quais as
principais orientações
aos eleitores?
Promotora - É
necessário apresentar
título de eleitor e
documento com foto
(RG, Carteira Nacional
de Habilitação, Carteira
de Trabalho). Eles
podem levar a colinha
desde que não estejam
distribuindo, que daí
caracteriza uma boca de
urna.

Opinião - Qual
a importância de a
comunidade ir às urnas
apesar da votação ser
facultativa?
Promotora - Este
é um voto muito
importante para nós
como comunidade
e para as crianças e
adolescentes em especial.
O conselheiro tutelar é
a primeira pessoa em
contato com a criança
e o adolescente em
situação de risco, que
sofre alguma violência,
é negligenciado, que os
pais são omissos ou que
pela própria conduta
se coloca em situação
de risco, e eles são o
futuro da comunidade.
Eles formarão a nossa
comunidade de amanhã.
É fundamental que a
comunidade vote e,
também, observe que
o candidato tenha um
perfil para representar
esta função.

VANESSA PALIOSA

promotora daniela pires schwab

Opinião - Qual a
expectativa para este
dia e o que esperam dos
candidatos eleitos?
Promotora - A
expectativa é a melhor
possível para que
tenhamos uma eleição
tranquila, que não ocorra
nenhuma destas situações
vedadas, que todos os
candidatos estejam bem
cientes do seu papel. E
que sejam escolhidos os
candidatos com o perfil
que citei antes, porque
nós vamos trabalhar
juntos diariamente,
como MP, promotoria de
infância. A gente depende
muito do trabalho deles,
porque são eles que
estão na rua, inseridos
na comunidade, em
contato com as famílias.
A percepção deles é
fundamental porque são
as informações que eles
nos trazem. Esperamos
que se formem grupos,
nos sete municípios,
que venham a ser muito
efetivos e competentes
para este trabalho.
Vanessa Paliosa
jornalista

INFORMAÇÕES
Nos municípios de Encantado, Muçum e Roca
Sales serão cinco conselheiros eleitos e cinco
suplentes. A votação será por cédula.
ENCANTADO
Número de candidatos: 54
Local de votação: Centro Administrativo
Municipal
Sessões: 7
FIQUE ATENTO: Cada eleitor PODERÁ
escolher até cinco representantes. Para validar
o voto poderá optar por escrever o nome do
candidato, o número ou os dois.
MUÇUM
Número de candidatos: 12
Local de votação: Prefeitura
Sessões: 3
FIQUE ATENTO: Cada eleitor PODERÁ
escolher até cinco representantes. A cédula
já terá impressos o nome e o número dos
candidatos. Os eleitores só precisam assinalar
os de sua preferência.
ROCA SALES
Número de candidatos: 9
Local de votação: Câmara de Vereadores
Sessões: 1
FIQUE ATENTO: Cada eleitor DEVERÁ
escolher cinco representantes. A cédula já terá
impressos o nome e o número dos candidatos.
Os eleitores só precisam assinalar os de sua
preferência.
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SEGURANÇA

Encantadense é
vítima de estelionato
Um morador de Encantado registrou
ter sido vítima de estelionato ao tentar
vender um vídeo-game através das
redes sociais na terça-feira (24). O
jovem de 22 anos relatou que anunciou
um Playsation4 no Facebook por R$ 1,7
mil. O morador do bairro São José teria
iniciado negociação com um suposto
comprador. Após acertarem a venda, o

encantadense recebeu um comprovante
de depósito bancário para sua conta.
O eletrônico foi entregue em frente a
casa da vítima para um Uber, placas de
Guaíba.
Ao conferir se o dinheiro havia sido
transferido para sua conta, o jovem
percebeu que havia sido vítima de um
golpe.

Acidente deixa quatro
feridos em Muçum
Quatro pessoas sofreram ferimentos
em acidente de trânsito registrado
na ERS-129, em Muçum, na terçafeira (01). Por volta das 22h30min,
colidiram um Gol, placas de Muçum
e um Fiat Premium de Guaporé. Três
pessoas que estavam no Gol, incluindo
o condutor de 23 anos, sofreram

ferimentos leves, foram atendidos no
hospital de Encantado e liberados. O
motorista do outro veículo, 52 anos,
também foi socorrido ao hospital com
escoriações. O homem ainda recusouse ao teste do etilômetro e foi autuado,
tendo inclusive a Carteira Nacional De
Habilitação (CNH) recolhida.

DUAS MORTES em
acidenteS na ERS-332
Duas pessoas morreram nesta
semana na ERS 332. Um motociclista
morreu em acidente de trânsito
registrado em Arvorezinha, na
noite do domingo (29). De acordo
com boletim de ocorrência feito
na Delegacia de Polícia Pronto
Atendimento (DPPA) de Soledade,
o jovem de 21 anos colidiu a
moto contra um carro que estava
no acostamento na linha Pinhal
Queimado. O condutor da moto,
morador de Itapuca, chegou a ser

socorrido ao hospital, mas não resistiu
aos ferimentos e morreu durante
atendimento.
Já na quarta-feira (02), morreu
no hospital o caminhoneiro que se
envolveu em acidente de trânsito
na ERS-332, em Arvorezinha, na
segunda-feira (30). Adelir da Silva
tinha 34 anos. Ele guiava o caminhão
de uma distribuidora de Chapecó,
em Santa Catarina, que colidiu
contra outro veículo de carga de
Arvorezinha.

CASO POTRICH: MP vai
recorrer ao STJ
O Ministério Público
(MP) de Encantado
ainda busca reverter a
decisão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande
do Sul que determinou
o trancamento da ação
penal que investiga
a participação do
único suspeito pelo
desaparecimento e
morte de Jacir Potrich.
O dentista, que chegou
a ser preso duas vezes,
não é investigado
neste momento pela
determinação judicial.
No último dia 24,
o MP protocolou um
recurso especial que
busca levar o caso para
uma nova instância.
Jacir Potrich não é visto desde 13 de novembro do
ano passado, quando voltou de uma pescaria.

MP vai tentar
reverter decisão
de trancar o
processo

Servidores do Fórum
continuam em greve
Prossegue a greve pelos servidores
do Poder Judiciário de Encantado, que
ocorre em âmbito estadual, motivada
pelo Projeto de Lei 93/17 que destitui
do cargo 3,5 mil oficiais escreventes. A
paralisação iniciou na terça-feira (25).
São realizados somente serviços de
urgência que envolvem réus presos,

crianças abrigadas, ação de alimentos e
questões ligadas a saúde. Os servidores
do judiciário apontam que o TJ/RS
paga um dos menores vencimentos em
relação aos outros estados, determina a
maior jornada de trabalho e oferece um
número de profissionais em desacordo
com a demanda de serviço.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Caminhão tomba na ERS-129
Um caminhão tombou na ERS-129,
em Muçum, na tarde desta quartafeira (02). Conforme o Comando
Rodoviário da Brigada Militar de
Encantado, o veículo de carga tombou
no quilômetro 90 da rodovia, chamada

“serrinha” entre Muçum e Vespasiano
Corrêa.
O condutor sofreu escoriações e foi
socorrido ao hospital de Encantado.
O caminhão foi retirado da pista logo
após o acidente.

Servidores estão em greve desde a semana passada
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QUENTINHAS DO PEDA
Marcos Fachini i

No futebol amador escalar é
um dos menores problemas para o
treinador. Normalmente é ele quem
negocia, “contrata”, banca, liga durante
a semana pra saber se está tudo certo
e resolve todas as dificuldades para
o boleiro estar no campo. Fica aqui
os cumprimentos pela dedicação
de Fachini e sua comissão técnica e,
ainda, da diretoria do Ouro Verde pela
iniciativa. Seria muito interessante ver
o clube em 2020 no regional.

Marcos Fachini ii

Entrevistamos o treinador sobre
avaliação da participação do Ouro
Verde no Regional 2019. A análise de
Fachini está na matéria ao lado. Mas
separei para este espaço a expressão
que mais me impressionou na
entrevista: “É vergonhoso o que eles
fazem com os times que enfrentam
especialmente adversários de Lajeado.
Fomos humilhados dentro e fora
de campo. Com palavrões, ofensas
e ameaças... Isso não é bom para o
campeonato, ele só perde. Faz 10 anos
que participo do futebol amador,
ajudando, montando times e fico
triste com tudo que ocorre. Não pela
derrota ou eliminação, isso faz parte.
Mas pelo extracampo, pela forma
que a gente tratou neles aqui e como
fomos tratados lá”, afirmou.

oURo VERDE é
ELImINADo Em
LAJEADo
Terminou em Lajeado o sonho do
Ouro Verde em conquistar o título
inédito do Campeonato Regional da
Aslivata. No domingo (29) o clube
encantadense foi eliminado duas vezes
pelo Santo André na fase de oitavas de
final e encerrou sua participação nos
aspirantes e titulares. Nos dois jogos
o placar foi o mesmo: 2 a 0 para os
lajeadenses. As equipes comandadas
por Marcos Fachini e Chico da Silva
dependiam da vitória para avançar as
quartas de final.
A primeira eliminação da tarde deuse com os aspirantes. A única derrota
foi o suficiente para que o sub-23 saísse
da competição. Foram oito jogos, com
seis vitórias, um empate e uma derrota.
Os encantadenses marcaram 17 gols
e sofreram quatro. Entre os destaques
da equipe esteve o atacante Marciano

da Silva. Ele anotou seis gols pelo
Ouro Verde. “Tivemos azar de pegar
o Santo André já no primeiro matamata, mas estamos muito orgulhosos
de representar nossa cidade. Não
conseguimos prosseguir, mais se Deus
permitir ano que vem vamos jogar
novamente”, avalia.
A campanha do time principal não
tem os mesmos números expressivos.
Em oito jogos, a equipe venceu
apenas um, empatou quatro e perdeu
três. Foram nove gols marcados e 10
sofridos. Na avaliação do treinador
Marcos Fachini, alguns jogadores não
renderam o que era esperado. “Fizemos
uma 1ª fase muito abaixo. O time não
encaixou. Além de que encaramos um
adversário qualificado. Deixamos de
ganhar em casa e em Lajeado não fomos
bem”, lamenta.

QUARTAS DE FINAL – JogoS DE IDA – 16h
Lajeado – Santo André x Assespe (Venâncio Aires)
Estrela – Atlântico x Flor de Maio (Venâncio Aires)
Vespasiano Corrêa – Cruzeiro x Taquariense (Taquari)
Boa Vista do Sul – Boavistense x Canarinho (Cruzeiro do Sul)

Cruzeiro
representa
parte alta
Dos oito clubes
que seguem no
campeonato ainda há
um representante da
parte alta do Vale do
Taquari. O Cruzeiro do
Palacin (Vespasiano
Corrêa) garantiu
vaga nas quartas de
final ao derrotar, nos
pênaltis, o Palanque
de Venâncio Aires no
último domingo. O
próximo compromisso é
diante do Taquariense.
Os aspirantes do
Cruzeiro também estão
nas quartas de final.
O adversário deste
domingo (06) será o
Colorado (Taquari), às
14h.

FABiAnO MArTinS - BuDA/FML ESPOrTES

Veteranos

Encerra no domingo (06) a 1ª
fase do Campeonato Regional de
Veteranos. O União de Palmas define
seu futuro na competição diante do
Juventude (Teutônia), em Encantado.
A bola rola a partir das 10h. O
Concórdia, de Roca Sales, já está
classificado entre os oito melhores e
folga na última rodada.

artilharia

O encantadense Marciano Cardoso
da Silva e o bresciense Guilherme
Cristófoli dividem a artilharia do
Campeonato Regional – Parte Alta.
Ambos somam quatro gols. A fase de
grupos termina neste domingo. Tão
acirrada quanto a artilharia está a
disputa por vagas visando a próxima
fase.
Cruzeiro de Vespasiano Corrêa representa parte alta do Vale
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COPA VIA ESPORTE

EspErança a
um EmpatE da
sEmifinal

“Se formos
eliminados será nos
pênaltis”, a frase do
capitão Carli Klepker
demonstra o tamanho
da vantagem conquista
pelo Esperança de
Fazenda Lohmann
na Copa Via Esporte.
Neste domingo (06) o
empate favorece para
a equipe de Roca Sales
chegar até a semifinal
da competição. O
jogo decisivo será em
Teutônia diante do
Ouro Verde. A bola

rola às 15h30min. Até
mesmo a derrota nos 90
minutos não representa
a eliminação, uma
vez que em caso
de placar favorável
aos teutonienses a
decisão da vaga para
as penalidades. No
jogo preliminar, os
aspirantes do Esperança
também buscam
classificação para a
semifinal. Um empate
é o suficiente para
confirmar a vaga na
próxima fase.

Vitória e empate
em roca sales
No domingo (29)
Esperança e Ouro
Verde enfrentaram-se
em Roca Sales, nos
confrontos de ida. Os
titulares venceram por
3 a 1. Já os aspirantes
ficaram no empate em
1 a 1.

TAÇA ACI-E DE FUTSAL

AUTOMOBILISMO

EncantadEnsE
é campEão
nacional

Um encantadense
sagrou-se campeão
brasileiro de
Automobilismo de
Turismo Nacional,
no sábado (28),
em Cascavel, no
Paraná. Alexander Cé
conquistou o 1º lugar na
categoria 1B após seis
etapas e 24 provas.
Cé dirigiu um Ônix
durante a competição.
Atualmente ele reside em
Criciúma, mas é natural
de Encantado. “Sempre
tive o sonho de participar
de campeonato brasileiro
e além de conseguir

ClAuDiO KOlODZiEJ

Cé mora em Criciúma
concretizar este sonho,
neste ano, fui campeão. A
ficha tá caindo aos poucos.
Iniciei em torno de 7 ou
8 anos no automobilismo
pelo Kart por influência
no meu pai - Paulo Cé,

que corria”, relata.
Ao todo foram nove
vitórias acumuladas ao
longo da competição,
com corridas sendo
realizadas em diferentes
estados brasileiros.

3ª rodada ocorrE HoJE
A 3ª rodada da fase classificatória
da Taça Aci-e de Futsal ocorre nesta
sexta-feira (06). Serão quatro partidas
no ginásio do Parque João Batista
Marchese. A bola rola a partir das
19h15min.
Até agora a competição teve duas
rodadas realizadas e contabilizados

44 gols. São 18 times distribuídos
em quatro grupos. Avançam os dois
melhores de cada chave.
A organização do campeonato
é do Departamento de Esportes da
Administração Municipal juntamente
com a Associação Comercial e
Industrial de Encantado (Aci-e).

JoGos dE HoJE
19h15min – Dália Estocagem X Sabory
20h – AERZ Química X Fontana S/A
20h45min – Baldo X Estocagem
21h30min – Sabory X Quinta do Vale

DiVulGAÇÃO

Jay‘Luc é um dos 18 times na disputa

ESPORTES

REGIONAL – PARTE ALTA

RODADA FINAL DEFINE
CONFRONTOS DA 2ª FASE
O domingo (06) será de jogos decisivos
no Campeonato Regional da Parte Alta
do Vale do Taquari – Copa Diamaju.
A última rodada da fase classificatória
determina quem avança para as quartas
de final e os confrontos da próxima
fase. As três partidas serão realizadas na
comunidade Rui Barbosa, em Putinga.
Um jogo será pela manhã e outros dois
enfrentamentos na parte da tarde.
O equilíbrio marca esta fase
classificatória. Nas duas chaves ficaram
definições para rodada final. Apenas
o último colocado de cada grupo se
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ALEXANDRE
DOS SANTOS

despede da competição. Cruzeiro (Anta
Gorda), São José (Coqueiro Baixo),
Relvado e Xarqueadense A (Putinga)
apenas assistem aos jogos deste domingo,
pois folgam nesta rodada final.
No domingo (29) ocorreram às
partidas válidas pela penúltima rodada.
O Tiradentes (Nova Bréscia) aplicou 6 a
0 no Xarqueadense B (Putinga). Relvado
superou o São José (Coqueiro Baixo) por
4 a 1. O Cruzeiro (Anta Gorda) fez 3 a 0
Xarqueadense A (Putinga) e Flamengo
(Anta Gorda) goleou o Rui Barbosa
(Putinga) por 4 a 1.

JOGOS DESTE DOMINGO –
RUI BARBOSA (PUTINGA)

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

VINÍCIUS BAGNARA

O muçunense Vinícius Bagnara,
14 anos, após período de avaliações,
se apresentou para integrar as
categorias de base do Grêmio FootBall Portoalegrense. O atleta passou a
fazer parte do time sub-15 do tricolor
gaúcho. Vini Bagnara é oriundo
do projeto Esporte e Cidadania do
CRAS e da Escolinha Gol de Placa
de Muçum, comandada por Remor
Bagnara. Na foto, Vinícius aparece
com os pais Renato e Fabiana, e, com
o sue ex-treinador Remor Bagnara.

Além de estar envolvido na disputa
da semifinal da Copa Libertadores, o
Boca Juniors já visualiza a temporada
de 2020. O time argentino projeta
as contratações de dois jogadores
da dupla Gre-Nal, o zagueiro
Kannemann, do Grêmio, e o atacante
Paolo Guerrero, do Internacional.
Além dos jogadores da dupla, o Boca
tem interesse no volante Felipe Mello
do Palmeiras. Para treinador o clube
argentino tem a pretensão de contar
com Luiz Felipe Scolari “Felipão”.

BRUNO

10h15min – Tiradentes X Flamengo
13h30min – Xarqueadense B X Botafogo
15h30min – Rui Barbosa X Independente

CLASSIFICAÇÃO

Chave A
Clube

PG

J

GP

GC

SG

DISC

1º Cruzeiro
2º Flamengo
3º Independente
4º São José
5º Xarqueadense B

08
06
03
02
01

05
04
04
05
04

08
09
03
06
03

05
11
04
12
15

03
-2
-1
-6
-12

280
270
300
400
320

Chave B
Clube

PG

J

GP

GC

SG

DISC

1º Tiradentes
2º Relvado
3º Botafogo
4º Rui Barbosa
5º Xarqueadense A

10
10
07
07
07

04
05
04
04
05

12
09
10
06
10

03
06
05
07
08

09
03
05
-1
02

190
370
210
260
220
DIVULGAÇÃO

Rui Barbosa sedia rodada final

BOCA JUNIORS

SUPERIORIDADE

Na primeira partida da fase
semifinal da Copa Libertadores, entre
Grêmio e Flamengo, o time carioca foi
amplamente superior, mesmo jogando
fora de casa. Além da supremacia
técnica, pela qualidade individual de
seus jogadores, o Flamengo foi mais
organizado taticamentee que o tricolor
gaúcho. Um grave problema do Grêmio,
desde o início da temporada é a falta
de marcação no meio de campo, e, que
muitas vezes fica mascarada pela falta de
qualidade dos adversários. Os volantes
gremistas, independente da dupla
que atua (Maicon/Matheus Henrique,
Michel/Maicon, Michel/Matheus
Henrique), ficam sobrecarregados.
Mesmo com todos estes problemas,
o Grêmio saiu no lucro ao conseguir
o empate no final da partida contra
o Flamengo. Agora o técnico Renato
Portaluppi terá três semanas para tentar
corrigir estas deficiências, e, tentar uma
classificação improvável no Maracanã
no dia 23 de outubro.

RIVER PLATE

No clássico argentino pela rodada
de ida da fase semifinal da Copa
Libertadores, o River Plate confirmou
o seu favoritismo vencendo o Boca
Juniors por dois a zero. O time do
técnico Marcelo Gallardo deu um passo
gigantesco para chegar a sua segunda
decisão consecutiva. O jogo da volta
ocorre no dia 22 de outubro, no Estádio
La Bombonera, quando o Boca terá que
vencer por três gols de diferença para se
classificar.

O goleiro Bruno, ex-Flamengo,
que está cumprindo pena no regime
semiaberto pela morte de Eliza
Samudio, fará neste sábado (5) a
sua reestreia no futebol. O atleta
defenderá a equipe do Poços de
Caldas FC em jogo amistoso contra
o Independente de Juruaia. Para cada
jogo que disputar o atleta precisará de
autorização judicial para viajar.

DANÇA DOS TREINADORES

Segue a dança dos treinadores das
equipes que disputam o Cao da Série
A. Nesta semana, Enderson Moreira
deixou o Ceará e para o seu lugar
foi contratado Adilson Batista. No
Fortaleza, Rogério Ceni que deixou o
Cruzeiro está de volta, substituindo
Zé Ricardo. A vaga deixada por Ceni
no Cruzeiro foi ocupada por Abel
Braga. Já o Fluminense segue com
Marcão como técnico interino, após a
demissão de Oswaldo Oliveira.

CE LAJEADENSE

O Clube Esportivo Lajeadense
tem jogo decisivo na próxima
segunda-feira (7) pela Copa Antônio
Carlos Verardi. O Alviazul enfrenta
o Avenida, às 20 horas, em Santa
Cruz do Sul. Uma vitória coloca o
time de Lajeado na próxima fase da
competição. Caso não consiga os três
pontos, a definição da classificação
ocorre na última rodada, dia 12,
quando o Lajeadense enfrenta o São
José, em Porto Alegre.

BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES 1

A primeira partida da decisão do
Campeonato Brasileiro de Aspirantes,
entre Grêmio e Internacional,
acontece na próxima segunda-feira
(7), às 18 horas, no Estádio BeiraRio, em Porto Alegre. O jogo da volta
ocorre no dia 13 (domingo), às 14
horas, no Estádio Centenário, em
Caxias do Sul.
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Paróquia
São Pedro

COMUNIDADE CRISTÃ

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

VAZIO

E Fácil Viver com Deus

Atribui-se ao famoso físico francês Blaise Pascal, a
seguinte frase: “Há um vazio do formato de Deus no
coração de todo homem”. O romancista russo Fiodor
Dostoiévski, também teria afirmado algo semelhante:
“Há no homem um vazio do tamanho de Deus”. É
normal que quando certas afirmações são feitas por
pessoas importantes, elas causem um impacto maior.
Entretanto, independentemente do que tenham
dito Pascal e Dostoiévski, o vazio existencial é uma
realidade inegável em cada coração humano.
O que é esse vazio? É uma sensação estranha e
renitente que continua se manifestando, mesmo
diante das maiores conquistas. Lutamos às vezes
durante anos perseguindo um sonho e, quando
conseguimos realizá-lo, descobrimos que nossa vida
pouco ou nada mudou. É claro que é lícito correr
atrás dos nossos sonhos; é claro que em alguma
medida nossas conquistas irão suprir necessidades
e trazer algum senso de realização, o problema
entretanto, é que há esse buraco existencial que a
separação de Deus produziu em nosso ser, que nada
nem ninguém poderá preencher, senão o próprio
Deus.
Quem já não teve a experiência de tentar alguma
“enjambração” para consertar um aparelho ou
utensílio que que se estragou? Às vezes conseguimos
“chegar quase lá”; às vezes aquele aparelho estragado
volta a funcionar; às vezes aquele pedaço quebrado
que foi substituído por algo parecido, até que
“quebrou o galho”, mas ao olhar para aquilo, fica
evidente que não é a mais mesma coisa.
Há muitas formas artificiais de tentar consertar
esse estrago, essa lacuna que o pecado deixou no
nosso coração, porém a mais perigosa delas é a
religiosidade. Por que é mais perigosa? Porque a
religiosidade cega nossos olhos exatamente no único
ponto onde deveríamos enxergar. É fácil tirar a venda
dos olhos de alguém que passou a vida tentando
substituir Deus pelo dinheiro, pela fama ou algo
parecido. Mas é muito difícil tirar a venda dos olhos
de alguém decidiu se esconder atrás da religião. Esse
era o grande problema dos fariseus, que foram tão
condenados por Jesus.
Ora, por que vemos tantas pessoas que, dizendo-se
convertidas a Cristo continuam correndo atrás das
mesmas coisas que buscavam antes da sua conversão?
Por que há tantos crentes que, mesmo depois de anos e
anos frequentando uma Igreja continuam manifestando
sempre os mesmos pecados, os mesmos defeitos de
caráter, os mesmos “ransos” existenciais, as mesmas
insatisfações? Deus não deveria supri-los? Sim, e Deus
os supriria plenamente, se a sua busca fosse antes de
tudo pelo próprio Deus e não apenas para usá-lo como
uma bengala, como uma fonte de recursos a mais para
continuar enchendo a vida com coisas que de fato não
suprem: “Porque dois males cometeu o meu povo: a mim
me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram
cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas”
(Jeremias 2.13).
Prezado leitor: Assim como nada mais parece
fazer sentido quando você perde uma pessoa que
ama, nada poderá nos suprir completamente,
enquanto Deus mesmo não for convidado a tomar o
seu lugar legítimo nas nossas vidas, pois o nosso vazio
é, sim, exatamente do tamanho e do formato de Deus.

“O primeiro ataque
feito por Satanás à
raça humana foi o seu
astuto esforço para
destruir a confiança
de Eva na bondade
de Deus. Infelizmente
para ela e para nós,
ele se saiu muito bem. Desde aquele dia, os homens
têm tido um falso conceito de Deus. E foi exatamente
isto que arrancou de debaixo deles a base da justiça
e os levou a uma vida imprudente e destrutiva. Nada
deforma e torce mais a alma do que um baixo e
indigno conceito de Deus.
Certas seitas, como a dos fariseus, conquanto
sustentassem que Deus era severo e austero,
empenhavam-se em manter um nível razoavelmente
alto de moralidade externa; mas a sua justiça era
apenas exterior. Interiormente eram “sepulcros
caiados”, como o Senhor mesmo lhes disse. Seu
errôneo conceito de Deus resultou numa ideia errônea
de culto. Para um fariseu, o serviço de Deus era uma
escravidão que ele não amava, mas da qual não podia
escapar sem que lhe sobreviesse uma perda grande
demais para suportar. Não era fácil viver com o
Deus do fariseu, de sorte que a sua religião se tornou
carrancuda, pesada e desamável. Só tinha que ser
assim, pois sempre a nossa noção de Deus determina
necessariamente a qualidade da nossa religião.
Muito cristianismo, desde os dias da carne de
Cristo, também tem sido carrancudo e severo. E
a causa é a mesma — uma indigna e inadequada
ideia de Deus. Instintivamente tentamos ser
iguais ao nosso Deus, e se o concebemos severo e
exigente, assim seremos. Do malogro de entender
apropriadamente a Deus, provém um mundo de
infelicidade entre os cristãos ainda hoje. Considerase a religião um sombrio e desanimador processo
de levar a cruz sob os olhos de um Pai severo
que espera muito e não desculpa nada. Ele é
austero, impertinente, altamente temperamental
e extremamente difícil de agradar. A espécie
de vida que brota de noções tão difamatórias
necessariamente tem que ser apenas uma paródia da
verdadeira vida cm Cristo.
É da maior importância para a nossa vida
espiritual ter sempre em mente uma correta
concepção de Deus. Se pensamos nEle como frio e
exigente, acharemos impossível amá-lO, e as nossas
vidas serão dominadas por um temor servil. Por
outro lado, se sustentamos que Ele é bondoso e
compreensivo, toda a nossa vida interior refletirá essa
ideia. A verdade é que Deus é o mais encantador de
todos os seres, e servi-lO é um prazer indescritível.
Ele é todo amor, e aqueles que confiam nEle nunca
precisarão conhecer coisa alguma, senão esse
amor. Ele é justo deveras, e não deixa passar por
alto o pecado; mas, pelo sangue da aliança eterna
Ele pode agir para conosco exatamente como se
nunca tivéssemos cometido pecado. Para os filhos
dos homens que nEle confiam, a Sua misericórdia
sempre triunfará sobre a justiça. A comunhão de
Deus é deleitável além de toda a expressão. Ele
conversa com os Seus redimidos numa comunhão
fácil e desinibida, repousante e conciliadora para a
alma.”
(A.W.Tozer – www.semeadoresdapalavra.net).

SENHOR, AUMENTE
A NOSSA FÉ!

Naquela época, os apóstolos pediram
a Jesus: “Aumenta nossa fé!” E o Senhor
respondeu: “Se vocês tivessem fé como
um granito de mostarda, diriam àquela
amoreira:” Enraíze-se e plante-se no mar.
‘E ela lhes obedeceria. “ Estamos cercados de enigmas
e, a cada passo, fazemos as mesmas perguntas: “Por
que a injustiça triunfa no mundo? Por que a doença
se manifesta sobre mim? Por quê? Por quê? O mundo
secularizado não pode nos dar respostas. Somente a fé
é capaz de iluminar os enigmas da existência e revelar o
mistério da história.
Fé é a total confiança que o cristão tem em Deus,
mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Isso nos
leva a pensar: “Todas as coisas acontecem, mas apenas
Deus permanece”. Deus guia nossos eventos e sabe como
obter bens, mesmo com os males que nos acontecem. Os
infortúnios não são capazes de desencorajar aqueles que
têm fé, porque a fé nos ajuda a aceitar pacientemente as
dificuldades.
Às vezes, não experimentamos todo o poder da fé
em nossas vidas porque temos a ideia errada do que
realmente é a fé - pensamos que uma fé madura significa
um andar tranquilo na vida, quando na verdade não é
isso que significa ter Fé. Por exemplo, quando pensamos
em Madre Teresa de Calcutá todos pensamos que
sua fé era tão forte que nada a incomodava. E essa é
exatamente a ideia errada do que é a fé. Madre Teresa é
uma santa. Sua fé era madura, forte e contagiosa. Mas
isso não fez suas cruzes desaparecerem.
Sua fé era tão forte que ela cumpriu sua promessa
de nunca negar a Deus nada que Lhe pedisse - mas
não tirou sofrimento de sua vida. Por cinquenta anos,
ela lutou com uma escuridão interior e a sensação de
ser abandonada por Deus. Em uma de suas cartas, ela
escreveu: “Senhor, meu Deus, quem sou eu para que
você me abandone? “Onde está minha fé? Mesmo no
fundo, não há nada além de vazio e escuridão.”
A fé não é uma filosofia sem problemas. Fé é força
com comprimento. É o poder de perseverar através
das dificuldades, o poder que advém de saber que
nosso Pai está no comando. Se essa é a nossa ideia de
fé, também nós, como Madre Teresa, seremos capazes
de mover montanhas - mesmo quando nossas almas
são tão sombrias que não conseguimos vê-las. Uma fé
separada da vida é inútil. Toda a minha vida deve entrar
em fé e toda fé deve inundar minha vida, iluminá-la e
transformá-la. A fé precisa amadurecer e se tornar adulta
como pessoa. Não podemos nos conformar com a fé
infantil de nossa primeira comunhão.
A fé é prática. Se crermos na sabedoria, amor e poder
de Deus vamos ir para onde ele leva. E ele está sempre
nos levando a algum lugar - sempre fazendo sua voz
ser ouvida. A maneira mais comum de fazê-lo é através
da nossa consciência. Nossa consciência é como uma
estação de rádio interna que está sempre sintonizada
com a voz de Deus. Mas não é a única estação por aí
e, infelizmente, nem sempre é a mais alta. Às vezes,
aumentamos a estação de pressão dos colegas e da moda
muito alto, ou a estação dedicada à autoindulgência,
prazer irresponsável e outros sons calmantes, mas
amortecedores.
Devemos decidir com antecedência que, sempre
que nossa consciência começar a tocar, prestaremos
atenção. Essa é a única maneira que Deus será capaz de
nos fortalecer para mover montanhas - as montanhas de
pecado e tristeza que confundem o mundo.

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. Armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br

Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br
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Charge do Patiño

POESIA

NOVO CRISTO
PROTETOR
Nos grotões do Lambari
Lá pros fundos de São José
Um novo Marco de Fé
Se desenha por ali...
Brota do ventre da terra
Por teu povo concebido
E está sendo construído
Na beleza que ali impera....
É o Novo Cristo Protetor
Que aos pouquito se levanta
É um lugar que nos encanta
Pra louvar Nosso Senhor !
Nosso Deus de Nazaré
Ou o Menino de Belém
O mesmo Jesus que tem
Muito Amor e muita Fé!
Busca espaço nas alturas
Neste Mundo tão incerto...
Queremos o CÉU mais perto
E mais Fé nas Criaturas!
Vamo então nos dar as mãos
Nessa ideia do Prefeito
Tem que ficar a preceito
É um Monumento Cristão...
E com muita tenência e Fé
No empenho do que se faz,
Muita União, Amor e Paz
Nas mãos do amigo Pelé!
Outra coisa eu lembro aqui
Pois já dei minha opinião:
Não esqueçam a
construção
Da nossa almejada UTI!
É o arremate final
Não pode ser esquecido:
Também será erguido
A UTI do Hospital!
Dr. Jorge Moreira
poeta, integrante da
Academia Literária
do Vale do Taquari (Alivat)

BAIXE O APLICATIVO

E OUÇA A
RÁDIO
ENCANTADO

NO CELULAR

obras de construção da
estátua do cristo, em encantado

@jornalopiniaovaledotaquari
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Abertura das
atividades
ocorreu no
programa Bom
Dia Região dos
Vales, da Rádio
Encantado

OUTUBRO ROSA
Liga realiza
programação especial
O

Outubro Rosa
é conhecido
mundialmente
pelas ações relacionadas
à prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de
mama. A campanha
incentiva a conscientização
e o acesso aos serviços de
diagnóstico para reduzir a
mortalidade. No primeiro
dia deste mês, a presidente
da Liga Feminina de
Combate ao Câncer de
Encantado, Sonia Maria Cé
e a presidente benemérita,
Salete Maria Dalla Lasta,
abriram a programação da
campanha, no programa
Bom dia Região dos Vales,
da Rádio Encantado.
Na oportunidade, elas
destacaram a importância
da prevenção e as
atividades que serão
realizadas durante o mês.
“É um mês
extremamente importante,
principalmente paras as
mulheres. A Liga trabalha
a prevenção e o Outubro
Rosa é sinônimo disso.
É necessário que as
mulheres utilizem tudo o
que está a disposição para
se cuidarem e se houver
algum caso de câncer, que
seja detectado a tempo,
para que logo possa ser
iniciado o tratamento.
É importante que todos
estejam bem cientes de
que prevenir é melhor do
que remediar”, destaca
Salete.
A próxima atividade
da Liga será no dia 07 de
outubro, às 20h, na Câmara
Municipal de Vereadores
de Encantado, com a
abertura da exposição
fotográfica Renascer. A
ação é comandada pela
Vini Lady Cosméticos,
juntamente com a Liga,
Natália Vian Fotografia,
Sartah Acessórios e
Divas&Coronel.O projeto
quer mostrar à sociedade
que é possível renascer
na dor e sempre seguir
em frente com brilho
nos olhos. Haverá a
participação do Coral
AABB Vida e Canto.
Na oportunidade será

FOTOS: NaTália ViaN

Exposição fotográfica sErá abErta na próxima sEgunda-fEira
comercializado o Kit
Renascer, com calendário
2020, semi-jóia exclusiva
Sartah e Loção Vini Lady
no valor de R$ 35,00.
As fotos ficarão
expostas por 10 dias na
Câmara de Vereadores
e mais 10 no hall de
entrada do Centro
Administrativo Municipal.
“Nós indicamos oito
pacientes que tiveram
câncer, que já trataram,
ou que ainda estão em
tratamento para serem
fotografadas para o
calendário. Elas tiveram
um dia de princesa num
salão de beleza e foram
fotografas pela Natália
Vian. Estas mulheres
ficaram muitos felizes
por realizar este ensaio
fotográfico. A renda da
venda dos calendários
será revertida para a
Liga”, destaca Sônia.
No dia 19 de outubro, o
programa Comunidade em
Foco da Rádio Encantado,
abordará o tema Outubro
Rosa e será realizado
diretamente do Posto Dália.
De tarde, as integrantes da
Liga farão um passeio ao

Santuário São Pelegrino,
localizado na Linha 28, em
Vespasiano Corrêa e depois
participarão de um Café
Colonial na Casa Brandão,
na Santa Lúcia, em Muçum.
No dia 23 de outubro
terá um Chá no
Buffet Zanatta com
o grupo de Mulheres
Empreendedoras de
Encantado, a partir das
19h. No dia 26 de outubro,
às 15h, terá uma mateada
na Praça da Bandeira. Na
oportunidade, o Grupo
de Artes Nativas (GAN)
Anita Garibaldi fará
apresentações. Também
haverá a distribuição de
panfletos para incentivar
a prevenção.
No dia 29 de outubro,
data do aniversário de
27 anos da Liga, terá
uma missa, às 19h, em
Jacarezinho. Além disso,
nas quartas-feiras, a Liga
realiza pequenos plantões
no Hospital Beneficente
Santa Terezinha, onde
conversam com as
pessoas e distribuem
panfletos.
Elisangela Favaretto
jornalista

Contato
O atendimento da liga Feminina de
Combate ao Câncer de Encantado acontece
nas segundas e quintas-feiras, das 14h às
16h, na sede, que está localizada no térreo
do Centro administrativo, mas, além disso,
as integrantes podem ser contatadas fora
deste horário. O contato pode ser pelo fone:
3751 2878.
Conforme a presidente, a liga fornece
auxílio medicação, cestas básicas para
pessoas mais carentes, auxílio transporte
e alimentação especial. a liga também
comercializa sombrinhas. Os recursos
obtidos se transformam em ajuda para os
pacientes.

calEndário contém imagEns dE mulhErEs
quE lutam contra a doEnça
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Manoel
Três meses do Manoel,
filho de Marilete Zanella
e Jusimar Brandão, de
Encantado.

15 anos

NaTália ViaN

Ensaio de15 anos da
Isabel Pavi, filha do casal
Laércio Luiz Pavi e Mauria
Chaves.
NaTália ViaN

Anna Laura
Anna Laura com 18
meses. Ela é filha de Júlia
Radaelli e Yan Azambuja
Semeniu, de Encantado.
VERi ERThal FOTOgRaFia

Newborn
Newborn do Estevan,
12 dias. Ele é filho de
Ketlen Shabele dos
Santos e Elisandro Nunes
da Silva, de Lajeado.

Seis anos do
Arthur
Arthur Orn Neves
comemorou seis anos, no
dia 29 de setembro, na
Brinqmania. Ele é filho de
Marisel e Charlie.
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Bodas de Ouro
Batizado

naTáLIa VIan

No último sábado (28),
na Igreja Matriz São
Pedro de Encantado, foi
dia de batizar a pequena
Betina Bechelin Bertotti.
Ela é filha de Sandra
Bechlin Bertotti e Fabrício
Bertotti.
THIanE LUIza

Antelmo Botoni e
Carmen Terezinha Botoni
comemoraram Bodas
de Ouro, no dia 28 de
setembro, com missa
na Igreja São Carlos e
recepção no Clube União
de Palmas. Na foto
eles estão com o genro
Diego, filhos Alexandre
e Alessandra e o neto
Otávio.
naTáLIa VIan

Maya
Pré-wedding
Ensaio pré-wedding do
casal Laura e Rafael. Os
registros foram feitos no
Parque Witeck.

Seis meses da
Maya, filha de Michele
Bergmeier e Jonas
Bagatini, de Encantado.

VERI ERTHaL FOTOgRaFIa
naTáLIa VIan

Smash the Cake
Smash the Cake do
Pietro, filho de Diana
Bagatini e Marco Aurélio
Soga, de Encantado.

Dois anos

Otto

Vitório Boneti completou
dois anos, no dia 27 de
setembro. Ele recebe os
parabéns dos pais Luana
e João.

Dois meses do Otto,
filho de Katia Maria
Zonatto e Ivo Ricardo De
Assis Nogueira, de Porto
Alegre.
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CAROLINE PASETTI
personal stylist

Instagram: @mulheresdebomgosto

MODA

Bohemian look chic ou boho chic
DIVULGAÇÃO

Uma das tendências que
vai continuar bombando
nas próximas estações é
o boho chic.
O boho reaparece
sob influência dos anos
70 que, na época, era
bastante presente nos
festivais de música e
tinha como inspiração
o hippie e o folk. Nesse
verão ele vem recheado
de estampas com paletas
de cores em tons terrosos
misturados a tons alegres.
Hoje em dia, além da
inspiração hippie e folk,
podemos dizer que no
estilo étnico, boêmio,
vintage e romântico, você
tem um look despojado
propositalmente.
Croppeds, calças flare,
blusas com mangas
evasês, batas, jardineiras,
franjas, saias e vestidos
longos, renda, crochê,
calças e shorts de cintura
alta, óculos redondo,
todos eles serão itens que
vamos cansar de ver na
nossa primavera/verão.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Com força de vontade, terá sucesso ao apresentar suas
ideias no seu emprego. Promessa de sorte em processo
seletivo. O ciúme talvez seja um problema na sua união.
Saudade de ex deverá rondar seu coração: cuidado!

Touro (21/4 a 20/5)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você saberá se entrosar no seu emprego e mudar tudo
o que precisa de ajustes. Talvez sofra decepção com
amigo. No amor, será melhor conversar do que discutir.

Aprender com os colegas será positivo, mas evite se
abrir demais. Tente segurar mais sua grana. Nas horas
livres, que tal retomar contato com gente querida? Vale a
pena conversar mais com seu par, evitando segredinhos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Espere sorte se trabalha em casa ou com parente.
Fase positiva para resolver situações que parecem
emperradas. Ótimo momento para fortalecer a união. Na
paquera, seu charme vai dar as cartas. Sexo quente!

Câncer (21/6 a 21/7)
Seu poder de comunicação vai ajudar você a
apresentar ideias e a convencer pessoas. Só não pode
deixar de lado a disciplina. É possível que surja tensão
em casa ligada à sua vida afetiva.

O COROA
Um velho coroa aborda uma mina muito linda e fica
observando-a todo orgulhoso.
A mina nota a maldade do coroa e lhe diz:
- Cai fora, pneu velho!
- Ué, pneu velho por quê?
- Careca, arriado e com falta de ar.

Libra (23/9 a 22/10)

Apesar do estresse, você terá foco e saberá aproveitar
os bons resultados no trabalho. Não descuide da sua
saúde. Valorizar afinidades fará bem ao romance. Gente
bem-sucedida deverá atrair seu interesse.

Leão (22/7 a 22/8)
Sua criatividade será seu trunfo no serviço. Mas fique
longe de colega fofoqueiro! Em família, as coisas vão se
acertar com diálogo. Na saúde, a promessa é de sucesso
em tratamento.

Virgem (23/8 a 22/9)
Poderá faturar com bico feito em casa. Mesmo assim,
é importante controlar seus gastos! Cuidado para não
cobrar demais a pessoa amada. Não deixe que história
com ex interfira no seu atual romance.

Sagitário (22/11 a 21/12)
É provável que apareça bico para engordar seu
orçamento. Apesar disso, o momento pede economia.
Atenção aos falsos amigos! Sua união pode enfrentar
conflito. Se estiver só, alguém da turma deverá abalar
suas estruturas.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Não recuse desafios profissionais, mas nem pense
em confrontar a chefia. Se planeja mudança no visual,
a dica é refletir bem primeiro. Seu romance pede mais
compreensão e parceria. Evite a sinceridade excessiva na
paquera.

Aquário (21/1 a 19/2)
Fazer um curso ou reciclar conhecimentos vai fazer bem
à sua carreira. Espere um convívio gostoso com amigos.
Procure compartilhar sonhos e afinidades com seu bem.

Peixes (20/2 a 20/3)
Para progredir na profissão, a dica é se inspirar nas
pessoas que admira. O astral estará favorável para cortar
maus hábitos. Sua ousadia vai marcar os momentos na
cama.

