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Em dois anos, número de
furtos e roubos diminui
Dados foram divulgados pela Brigada Militar de Encantado e comparam a ação
dos criminosos antes e depois da implantação das câmeras na cidade.
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A VELHA
POLÍTICA ESTÁ
EM VOGA

H

á mais de
vinte anos me
considero um
militante político. Embora
não exerça cargo nem
mandato eletivo, estou em
constante envolvimento
com alguns líderes
partidários e, dentro das
minhas possibilidades,
apoio determinados
grupos nos pleitos
eleitorais. Porém, até
para quem tem relativa
experiência com as
articulações e o jogo de
bastidores da política,
fica difícil algumas
vezes compreender as
estruturas que se criam
para sustentar projetos.
Essa semana, assistindo
uma reportagem sobre a
ação da Polícia Federal
no gabinete da liderança
do governo no Senado,
percebi que a miscelânea
da base aliada é capaz
de confundir até quem
acompanha há tempos o
cotidiano das estruturas
do poder.
Fernando Bezerra, líder
do governo Bolsonaro
no Senado Federal, é
investigado pela polícia por
supostas irregularidades
na obra da transposição
do rio São Francisco,
no período em que era
ministro da presidente
Dilma Roussef. Aqui já
embaralha a compreensão
ao percebermos que um
ex-ministro da gestão
petista, tão criticada pelo
atual chefe do Executivo
federal, hoje é seu
representante máximo na
Velha Casa parlamentar.

Dessa situação temos
ainda a Polícia Federal
adentrando na
extensão do Palácio do
Planalto no Congresso,
numa demonstração
positiva de que Sérgio
Moro, Ministro da
Justiça e responsável
pela PF, não está
disposto a participar
de acordos para
defender determinados
investigados.
Aliás, cheira mal a
manutenção do cargo
de líder do governo
desse Senador suspeito
de cometer crime,
o que nos remete a
desconfiança de que
sua permanência esteja
vinculada ao desejo
do pai, Jair Bolsonaro,
na indicação de
seu filho Eduardo à
Embaixada dos EUA,
fato que deve ser
acatado pelo Senado,
além da aprovação
Nova Previdência,
ainda aguardando
votação na Casa. Para
continuar a confusão
dos que tentam
entender a política
atual, essa semana
esse mesmo líder
do governo votou,
junto com a oposição,
pela derrubada dos
vetos do presidente
ao projeto de abuso
de autoridade,
confrontando Sérgio
Moro e o próprio
Bolsonaro.
A verdade é que a
chamada velha política
nunca esteve tão atual,
com articulações
obscuras, votações
atípicas e a mesma
desconfiança que
sempre carregamos
sobre os bastidores
em Brasília. Nossa
esperança está na
excelente equipe de
ministros que, ao seu
modo e limitação,
está conseguindo
recolocar o país nos
trilhos, apesar das
estruturas arcaicas
de manutenção do
estabelechiment, tão
criticado outrora por
quem hoje finge fechar
os olhos...
encantadense radicado em
Chapecó-SC, Diretor da
Fundação Napoleon Hill no
Oeste catarinense

ESPAÇO DO LEITOR

BOCA NO TROMBONE

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

ANIMAIS ENVENENADOS

Moradores do bairro São José de Muçum estão indignados com a morte
de animais devido ingestão de veneno. O caso aconteceu nesta semana, nos
arreadores do Colégio Castelo Branco. A família tem conhecimento de quem
cometeu o crime e procurou a justiça.

OBITUÁRIO

19/09/2019 A 26/09/2019

19/09 – Neide Piacetta Vieira, 75 anos.
Cemitério Católico de Doutor Ricardo. Funerária Garibotti.

FRASE DA
SEMANA
VANESSA PALIOSA

19/09 – Zulmir Cima, 81 anos.
Cemitério da comunidade Santa Terezinha, Encantado. Funerária Arezi.
22/09 – Olympio Giroldi, 94 anos.
Cemitério de Linha Pinheirinho, Roca Sales. Funerária Garibotti.
22/09 – Magdalena Rosa dos Santos Christ, 84 anos.
Cemitério de Linha Bonita Alta, Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.
23/09 – Sebastião ZaÍas MeneZes da Silva, 49 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.
23/09 – Carlos Plácido Daldon, 80 anos.
Cemitério de Capitão. Funerária Kraemer.
23/09 – GenovéVa Gemma Eneas, 86 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales.
23/09 – Ana Demamam Stefani, 86 anos.
Cemitério de Linha Capoeirinha, Relvado. Funerária Mazzarino.
25/09 – Alcídes Antônio Zanon, 80 anos.
Cemitério do bairro São José, Encantado. Funerária Mazzarino.
26/09 – Morilo Pianezzola, 65 anos.
Cemitério de Relvado. Funerária Arezi.
26/09 – Luiza da Motta Bao, 15 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Arezi.

“Tivemos
um grande
decréscimo
no número de
furtos e roubos.
Caiu um terço
em relação a
2017”.
TENENTE NILSON
FRIEDERICH, comandante
da Brigada Militar de
Encantado, satisfeito com
a implantação do projeto
de videomonitoramento na
cidade.

26/09 - JORGE CARLOS GIACOMOLLI, 57 ANOS.
Cemitério São Roque, Encantado. Funerária Mazzarino.

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971
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Jornal de circulação
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às
quintas-feiras, às 12h.
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>> Os artigos assinados
não representam
necessariamente o
ponto de vista da direção.
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O PDT DE ENCANTADO

M

pinga fogo
ARQUIVO JO

uitos apostam no nome do Rafael Fontana
como candidato a prefeito nas próximas
eleições. O colunista apostaria quase todo
seu patrimônio, que não é muito, que isso não vai
ocorrer. Neste momento, o empresário Fontana
está preocupado em alavancar os seus negócios
particulares. Este vivendo um bom momento na
atualidade, surfará nessa onda positiva. Estará sim
comprometido com o crescimento partidário, mas seu
nome não estará nas eleições majoritárias em 2020.

MILTON
FERNANDO

Presidente otimista

O ex-legislador encantadense, Everaldo Delazeri,
atual presidente do Partido Democrático Trabalhista
(PDT), consultado pelo colunista, diz que o partido
está se preparando para ser protagonista em 2020. Irá
dialogar com todas as agremiações que estiveram ao
seu lado em 2016. O primeiro partido a ser procurado
é o PSB. Delazeri informou ainda que a marca da
sua administração, enquanto presidente do PDT, é o
diálogo e a agremiação. Tem bons nomes para lançar à
vereança e pretende disputar a majoritária.

milton@rdencantado.com.br

PDT regional

Na próxima quinta-feira, o partido irá conhecer
o seu novo coordenador para o Vale do Taquari.
José Odair Scorsatto, ex-prefeito de Arvorezinha,
atualmente no cargo de Coordenador Geral da
Famurs, no dia 03, na cidade de Teutônia irá ser
empossado no cargo. Scorsatto está sendo preparado
e indicado pela sigla em nível estadual como
postulante à vaga na Assembleia Legislativa em 2022.
Bom nome e ocupará o espaço político deixado
por Enio Bacci que rumou para o PTB. Quem cedo
planeja e trabalha tem tudo para ter uma safra boa de
votos no futuro.

Aposta do colunista

Já que a coluna é Pinga Fogo, vamos colocar alguns
pingos de gasolina na queimada amazônica da política
encantadense. Se o presidente do PDT quiser dialogar,
poderá colher um bom nome que estaria disposto a
se colocar à disposição para concorrer à majoritária
em Encantado. Everaldo Delazeri, pesquise, converse,
especule. Esse nome poderia inclusive unir toda a
oposição derrotada em 2016 ou se especula que poderia
unir. Se brincar de quente e frio, quem sabe se chega lá.
Tietar, indagar e conversar é o caminho. Como diria o
meu amigo Adriano Mazzarino: mais eu não conto.

?

Como anda?

Fica ou não fica, desce ou
não. Semana Farroupilha
passou e a imagem é a
mesma. Uns apostam que
sai, outros apostam que
fica. Particularmente o
colunista anda sem palpite,
está na fase que de tudo
pode acontecer. De um
lado, um dos irmãos, o
advogado, garante que sai.
De outro, um dos filhos, o
presidente, diz que fica. E o
colunista precisa trabalhar,
independente de sair ou ficar.
Bora trabalhar.

josé odair scorsatto está sendo preparado para
postular uma vaga à assembleia legislativa em 2022

Palestra pra família
Desnecessária
a forma
Em Muçum, o presidente da Câmara de
Vereadores recebeu o ofício 189/2019, datado
de 23 de setembro de 2019, em resposta ao
requerimento 008/2019, que encaminha as
respostas da seguinte maneira:
a. Sim, pois foi parcelada.
b. R$ 647.229,60.
c. 60 parcelas.
d. Sim.
Sem ao menos colocar as perguntas,
transparecendo o que talvez não seja, vou
responder por responder, mesmo que tenha
cumprido aquilo que foi solicitado. Ao
colunista parece altamente desnecessária a
forma, pois a essencial função do vereador
é fiscalizar as atividades da administração.
Sugiro ao prefeito Lourival rever alguns
conceitos ou assessorias, já que a pouco
tempo esteve na linha de tiro, justamente
por situações parecidas com essa, apenas as
respostas eram assim ou não eram assim, da
letra a até d, não tinha nada como resposta.

Um grande trabalho é realizado pelo
Grupo Encantado com a Vida de Amor
Exigente (grupo de autoajuda), que todas
as segundas-feiras se reúne no Auditório
Brasil, da Administração Municipal da
Capital do Ouro Branco. Para a próxima
segunda, dia 30, vai ter uma palestra aberta
para o público, com o tema “Com quais
lentes você está enxergando a si e ao
mundo?”, a partir das 19h30min, tendo
como palestrante a psicóloga, Elisiane
Valandro. Para este colunista uma pauta
importante e instigante: sob qual a lente que
eu estou enxergando-me e olhando a vida?
O tema me levou a meditar. Todos estão
convidados.

Vende-se

Lindo sítio no bairro Santa
Clara, Encantado. Mais
informações pelo telefone (51)
9.9384.5585. Bom negócio.
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DE OLHO EM ROCA
Sociedade
Germânia
promove
amanhã mais
um encontro
de corais

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

A Sociedade de
Cantores Germânia
promove, amanhã
(28), mais uma
edição do encontro
e baile de corais. A
programação inicia às
19h com a recepção. Às
19h30min começam
as apresentações.
Após haverá jantar e
baile. O encontro tem
a participação de 12
corais da região.

Vereadores Mirins
assumem mandato

Com o plenário lotado de alunos, professores
direção de educandários e familiares foi realizada, na
noite de segunda feira (23), na câmara de vereadores,
a sessão especial do projeto Câmara Mirim. Conforme
o presidente do legislativo, vereador do PSDB, Paulo
Germano Koste, a iniciativa, criada em 2018, teve
uma boa recepção das escolas para inserir nos jovens
um melhor conhecimento sobre a política. Ainda,
segundo o presidente, esse projeto vai ficar marcado
na vida dos alunos. Foram empossados para o
mandato 2018/2019 os seguintes vereadores: Fabíola
Nicoletti, Camila de Sousa, Luana Ludwig, Chandra
Nunes da Silva, Augusto Vinícius Lenhardt, Germano
Horst Dalhke, Guilherme Henrique Schmitt, Larissa
Cristina Dutra e Derick Oliveira Amaral.

ROCA SALES

Sicredi repassa recurso para o
projeto de videomonitoramento
Na manhã da terçafeira (24), ocorreu,
na agência do Sicredi
Região dos Vales, em
Roca Sales, a assinatura
de um termo de
cooperação entre a
Instituição Financeira
Cooperativa e o
Conselho Comunitário
Pró-Segurança
Pública (Consepro) do
município.
A iniciativa, que
visa cooperar com a
instalação do sistema de
videomonitoramento
na cidade, contou
com a presença de
representantes do
Consepro, Câmara da
Indústria, Comércio,
Agropecuária e Serviços
de Roca Sales (CIC Roca Sales), poderes
Legislativo e Executivo,
Polícia Civil, Sindicato

DIVULGAÇÃO

Representantes do Sicredi e lideranças locais durante o
ato de repasse de R$ 16 mil para o projeto do
videomonitoramento

dos Trabalhadores Rurais
e demais entidades locais
e oficializou a doação de
R$ 16 mil para o projeto.
Na oportunidade, as
autoridades presentes
destacaram a relevância
do projeto para Roca
Sales e a importância da

parceria com o Sicredi
para o desenvolvimento
de iniciativas em prol da
comunidade.
Quatro pontos
do sistema de
videomonitoramento
já foram instalados
e mais dois serão

implantados nos
próximos dias. O projeto
prevê a instalação dos
equipamentos em locais
estratégicos. No total
serão 32 câmeras fixas
e 16 móveis que serão
colocadas em 16 pontos
do município.

80 anos

ACI-E recebe homenagem
da Federasul

VANESSA PALIOSA

CLAUDINEI COFERRI

sessão foi realizada na segunda-feira (23)

Carteira de artesão será
revalidada em novembro

A Emater, em parceria com o FGTAS/Sine de
Lajeado, oportuniza aos artesãos do município
a confecção ou a renovação de suas carteiras de
artesão, com revalidação e inclusão de matériasprimas. A ação está prevista para o dia 5 de
novembro, no Sindicato da Alimentação, a partir
das 9h, e visa organizar os artesãos locais para a
comercialização de peças na próxima edição de
Exporoca/Fecarpa, que ocorre de 6 a 8 de março
de 2020. A taxa é de R$ 22 para não aposentados.
Os documentos necessários são foto 3×4
atualizada, cópias do CPF e do RG, comprovante
de residência e, para quem está renovando, a
carteira de artesão atual.

Vice-prefeito Enoir Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores Luciano Moresco,
empresários associados, funcionários da ACI-E e imprensa local participaram do evento.

Na manhã de quarta-feira
(25), durante o programa
Tá na Mesa, que ocorreu na
Associação Comercial de Porto
Alegre, a Associação Comercial e
Industrial de Encantado (ACI-E)
foi agraciada com uma placa
comemorativa pela Federação
das Entidades Empresariais do
Rio Grande do Sul (Federasul),
pela celebração dos 80 anos
de fundação, lembrado no dia
2 de setembro. Uma comitiva
do município prestigiou a
homenagem.

Após receber a placa das mãos
da presidente da Federasul, Simone
Leite, a presidente da ACI-E Renata
Casagrande Galiotto destacou o
trabalho da entidade e agradeceu
a todos que voluntariamente
ajudaram a construir esta história.
“Tenho um orgulho muito grande
em poder representar a ACI-E,
essa entidade que faz parte da
Federasul, e sermos protagonistas
de mudanças. Temos uma entidade
forte, atuante, que se posiciona,
que defende não só o interesse
do associado, mas de toda a

comunidade. Orgulho e gratidão
por estas pessoas, pois foi uma
sucessão de trabalhos que fizeram
a ACI-E completar 80 anos. Vida
longa a ACI-E e a Federasul”, disse
emocionada.
O evento encerrou com a
palestra “o verdadeiro poder da
tecnologia e o que escolhemos
fazer com ela”, ministrada pela
presidente da Microsoft no Brasil,
Tânia Cosentino.
Vanessa Paliosa
jornalisat
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mais uma semana...

página do DILA

Rótulas

No final de semana,
duas rótulas foram
destruídas por
veículos. No final da
noite de sexta-feira
(20), foi na rotatória
da Júlio de Castilhos
com Coronel Sobral,
onde após o acidente
ocorreu também o
capotamento do veículo
com escoriações no
motorista. Cerca de
24 horas depois foi a
vez da rótula da Padre
Anchieta com a Duque
de Caxias ser danificada
por um carro, sendo que
o motorista mostrou
muita irresponsabilidade
fugindo do local.

Manifestações

Após as postagens
nas redes sociais li
alguns absurdos pelos
“Técnicos de Trânsito
de Encantado”. Os
“técnicos” apontam
problemas com o
tamanho, luminosidade,
falta de sinalização
e outros absurdos,
eximindo desta forma a
velocidade incompatível
desenvolvida, a falta de
respeito dos motoristas,
a falta de respeito com
a sinalização, as leis de
trânsito. Para que fique
bem claro: As rótulas não
se mexem, não andam,
mas as leis de trânsito de
Encantado são diferentes
da legislação Brasileira.

Objetivo

Legislativo

Na reunião de segunda-feira (23), foi aprovado, na Câmara de
Vereadores de Muçum, o Projeto de Lei de autoria do vereador Carlos
Eduardo Ulmi (Dudu) que veda a nomeação para cargos em comissão de
pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais Maria da Penha
e Feminicídio. A lei será aplicada somente após condenação em decisão
transitada em julgado.

Exemplos

Conforme o vereador, os infratores não poderão assumir os cargos
até o cumprimento total da pena, independentemente do regime a que
foram impostos. Dudu ressalta que a Lei já foi implantada nos municípios
gaúchos de Iraí e Charqueadas, além de Lages e Laguna em Santa Catarina
e no Rio de Janeiro.

Justificativa

Dudu salienta que trata-se de um passo extremamente importante
e necessário para proteger a Administração e visar a moralidade no
exercício das funções públicas, uma vez que todas as medidas contribuam
para reduzir a violência contra a mulher e mudar este cenário. “Apesar
dos crimes possuírem punição severa ainda temos índices extremamente
elevados no Brasil”, comenta. O vereador ressalta que o projeto não irá
resolver o problema como um todo, mas “com certeza as mulheres irão se
sentir mais amparadas”.

DIVULGAÇÃO

Absurdo

Nesta semana a nos
deparamos com mais um
ato de vandalismo em
Muçum. Recentemente
foram plantadas flores
da espécie Érica nos
canteiros dos trevos de
entrada da cidade. No
entanto foi constatado
que grande parte
flores foram furtadas
ou simplesmente
arrancadas. Como
diria um amigo “é de
amarrar as mãos para
frente e passar urtiga nas
nádegas”, acredita.

Sinalização

O assunto foi
novamente discutido,
durante a semana, em
reunião realizada entre
o Conselho Municipal
de Trânsito (Comtran)
e Administração
Municipal de Encantado.
Na oportunidade
ficou decidido que
a sinalização será
ampliada, com tachões
refletivas antes da
esquina onde estão as
rótulas. O objetivo é
chamar a atenção do
motorista antes que ele
ingresse na rótula, por
meio de vibrações no
automóvel e dos sinais
luminosos.

Foi desta forma que
o executivo enviou
ofício de resposta
aos vereadores Alex
Colossi, Adair Villa,
Alberto Barronio e
Gilmar Marcolin que
solicitaram informações
sobre o INSS:
-A dívida que o
poder público possuía
junto as INSS no ano
de 2018 foi sanada?
Resposta: Sim, pois foi
parcelada;
-Qual o valor desta
dívida? Resposta: R$
647.229,60
-Como foi a forma
de pagamento desta
dívida? Resposta: 60
parcelas
-As parcelas mensais
referentes ao ano de
2019 estão sendo pagas
em dia? Resposta: Sim

Atendimento

Gostaria de compartilhar aqui um fato que ocorreu
comigo, nesta semana, onde sequer fui olhado como
cliente. Para que minha esposa não precisasse se
deslocar de Muçum a Encantado para comprar um
condicionador e hidratante para cabelo fui em um
estabelecimento comercial. No local duas colaboradoras
estavam atendendo duas clientes. Pacientemente fiquei
tentando localizar os produtos nas prateleiras, sendo
que as colaboradoras passaram por mim por três vezes,
quase pisaram no meu pé e sequer me cumprimentaram.
Minutos depois chegou outra mulher que foi atendida
antes que eu recebesse atenção. Outro homem também
entrou e foi atendido e eu olhado de um lado para o
outro. Após ser ignorado por cerca de 10 minutos não
restou outra alternativa a não ser sair da loja, sem
atendimento, sem os produtos e indignado. O pior de
tudo isso foi dar a explicação em casa pela falta dos
produtos, mas isto conto em outra oportunidade.

Correios

Os vereadores de Muçum reprovaram por
unanimidade a Moção de Apoio a NÃO privatização
dos Correios. O requerimento era de autoria da
bancada dos vereadores do PT de Lajeado, Nilson do
Arte, Sérgio Miguel Rambo e Sergio Luiz Kniphoff.

Lixo eletrônico

A comunidade muçunense terá a oportunidade
de descartar o lixo eletrônico. No dia 04 de
novembro, a equipe das secretarias de Meio
Ambiente e Obras e Viação farão o recolhimento
do lixo eletrônico na cidade. É orientado que desde
já os moradores guardem seus equipamentos
eletrônicos em desuso para o descarte correto.

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

Palestra

O Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
(STR) em parceria
com a Liga Feminina
de Combate ao Câncer
de Muçum promovem,
na quarta-feira (02),
palestra com foco na
Saúde da Mulher.
O encontro, aberto
a comunidade, será
realizado na câmara de
vereadores, a partir das
19h.

Marcolin

O vereador Gilmar
Marcolin apresentou
uma indicação para que
seja realizada a reforma
externa e pintura do
prédio da prefeitura,
visando melhorar as
condições de utilização
do local.

Requerimento
O vereador
também apresentou
requerimento para ter
acesso ao resultado
da avaliação realizada
junto à população, no
qual teve o objetivo de
verificar os índices de
satisfação com cada um
dos serviços prestados
pela administração,
bem como identificar
prioridades e
investimentos.
Conforme Marcolin, a
pesquisa foi paga com
recurso público.
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TRADIÇÃO

8º Encontro da Família Fontana
será realizado em Putinga
O 8º Encontro da Família Fontana será
realizado no dia 6 de outubro, em Putinga.
As atividades iniciam às 10h, com
celebração religiosa na Paróquia Nossa
Senhora da Purificação. Após ocorrem as
atividades de confraternização, almoço
e apresentação do Grupo Italiano. Todos
os descendentes de Giovanni Battista
Fontana e Oliva Stefani, estão convidados
para esta confraternização.
O prazo para confirmação de presença
vai até dia 1º de outubro. O valor do
ingresso é R$ 40. Outras informações
pelo email: encontrofontana8@yahoo.
com e WhatsApp (51) 9.9410.8815 para
maiores informações.

FAMÍLIA NO BRASIL
A história da família no Brasil iniciou com a
vinda do casal Giovanni Battista Fontana, 40
anos, e Oliva Stefani, 29 anos, juntamente com
seis filhos Giovanni Giuseppe, 9 anos, Cândido,
8 anos, Daniele, 6 anos, Felice Ernesto, 4 anos,
Vigílio Adamo, 2 anos, e Maria Assunta
Sairam de Ronco Cainari na Itália e chegaram
no porto do Rio de Janeiro em 26 de junho de
1877. Rumaram para o Rio Grande do Sul e se
instalaram no lote 40 da Estrada Geral onde hoje
é a área urbana do município de Carlos Barbosa.
A mulher Oliva Stefani e os dois filhos menores
Vigílio Adamo e Maria Assunta morreram pouco
tempo após a chegada aqui. Hoje já são mais de
5.000 nomes na árvore genealógica da família.
Conhecemos ramos que ficaram na Itália e boa
parte da história do 2º ao 5º filhos.

ESI COLÉGIO
SCALABRINIANO SÃO JOSÉ

FEIRA DE CIÊNCIAS E ARTE 2019
Ontem e hoje, no Clube de Roca Sales, acontece mais uma edição da Feira de Ciências e Arte (FECIART).
Trata-se de um projeto que visa promover o diálogo investigativo, onde professores e alunos partilham e
constroem diferentes saberes com criatividade e inovação. Os alunos foram convidados a empreender uma
viagem fantástica e nessa viagem desenvolveram diferentes habilidades e competências fundamentais para a
sua formação intelectual e sócio emocional. O evento contou com a importante participação das famílias e
da comunidade. A direção reforça o empenho, de modo especial da Coordenação Pedagógica, dos alunos e
professores para a realização da FECIART.
DIVULGAÇÃO

criatividade
e inovação
marcaram as
iniciativas
dos alunos e
professores

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
DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem informar que se
habilitaram para casar:
WILLIAM BAIRROS RODRIGUES e ANA MELISSA DE ALBUQUERQUE DORNELLES. Ele é
operador de produção e ela é do lar; ambos solteiros, brasileiros, naturais deste Estado, residentes e
domiciliados na Rua Silvio Orlandini n° 74, nesta cidade de Roca Sales-RS.
Se alguém souber de algum impedimento,
apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 25 de setembro de 2019.
Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11 | CEP 95.735-000 Fone/fax (51) 3753-2233

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!
Com esta mensagem, a família convida a todos para a missa de 1º ano de
falecimento de Jolvina Elda Buffon Capalonga, que será realizada neste
sábado, dia 28 de setembro, na Igreja Matriz São Pedro, às 18h30min
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amigos percorreram trajeto de encantado até farroupilha

Três dias de fé até chegar
ao Santuário de Caravaggio
A

s peregrinações
são um grande
testemunho
de fé, que fortalecem
a espiritualidade e
renovam a esperança.
Na sexta-feira (20),
os peregrinos Ramon
Mazzarino, Álex Herold
e Hugo Ogliari saíram
do centro de Encantado
e caminharam até o
Santuário de Nossa
Senhora de Caravaggio,
em Farroupilha. Foram
quase 90 quilômetros
realizados em três dias,
com uma média de 30
quilômetros em cada um
deles.
Eles contam como
surgiu a ideia. “A
primeira caminhada
foi para pagar uma
promessa. Eu estava na
academia Artes Livres
conversando após um
treino e mencionei ao
professor Felipe Olsefer
que havia feito uma
promessa e que tinha
que pagar e, naquele
momento, me sentia bem
fisicamente para isso. O
professor mencionou que
iria e falaria com o Álex,
que havia ido algumas
vezes. Assim começamos
as caminhadas”, explica
Ogliari.
Mazzarino também
participou desta
caminhada. “Eu fui de
penetra e, como sou
devoto, aproveitei para
pagar uma promessa.
Quando chegamos lá, eu
e o Hugo decidimos que
iríamos todos os anos”,
conta.
Herold já está na
sexta jornada. “Desde
2006, eu caminhei seis
vezes até o Santuário.
Na primeira vez fui
a convite de amigos.
Também acompanhei
o Hugo na primeira
vez dele junto com o
professor Felipe. É a
primeira vez que fiz esta
pernada com o Ramon
Mazzarino. Todos
grandes companheiros
que tornam a jornada
divertida e leve. Tanto
que eu brinco que já

fui seis vezes, mas só
ajudando a pagar os
pecados dos outros”,
destaca.
A saída foi no
feriado Farroupilha
para não prejudicar as
atividades profissionais.
A preparação incluiu
atividades físicas e
alimentação equilibrada
para ter resistência, afinal
foram cerca de oito horas
de caminhada por dia.
Outro fator determinante
foi o emocional. “A
preparação emocional,
acredito que seja até mais
relevante. Tem que ter
foco, fé e garra, antes
de começar um desafio
como esse. Tem que se
comprometer em não
desistir e só parar se
for parado. É com esse
espírito que se passa por
todos os desafios de uma
caminhada como essa”,
comenta Herold.

especial

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

os três amigos na Chegada ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Companhia do Sédio
pelo WhatsApp

Elisangela Favaretto
jornalista

pelo caminho, o encontro com moradores
das localidades da serra gaúcha

Belíssimas paisagens
naturais

O percurso abrangeu cidades do Vale do Taquari e
da Serra Gaúcha, que preservam a cultura italiana. A
deliciosa gastronomia composta por queijos, pães e
salames encontrada nas bodegas deu energia para os
peregrinos. Longas subidas e descidas rodeadas por
uma paisagem deslumbrante encantaram o trio.
“É cansativo, mas fomos recompensados por lindas
paisagens a todo momento. Para quem caminha
pelas estradas, a perspectiva de tempo muda. Se de
dentro de um carro você curte uma paisagem por
segundos, a pé você curte a mesma paisagem por
muitos minutos, escuta os sons, sente o cheiro, sente
a temperatura, o sol, a umidade, é seguido pelos
cães e interage com as pessoas. É uma vivência mais
plena de tudo, o que faz disso uma experiência única”,
exemplifica Herold.
Mazzarino também concorda. “Foi uma viagem
ótima. Na sexta e no sábado não tinha sol e o que
mais chamou a atenção foi a paisagem pelo caminho.
Para mim, a caminhada é a busca de ser sempre
melhor. Não faço por ninguém, faço pela família, pela
saúde, por gratidão e por fé”, relata.

O trio agradece aos familiares e amigos que enviaram
mensagens e, principalmente, a companhia constante
do amigo Sédio Buffet. “Ele se comunicava a todo
momento. Era como se estivéssemos num campo de
batalha e nessas trocas de mensagens surgiram muitas
pérolas como ‘mantenham suas posições soldados!
Fé em Deus! Câmbio’. Isso rendeu muitas risadas e
oxigenou os músculos e a alma. O Sédio foi um parceiro
virtual excepcional para a caminhada”, destaca Herold.

RÁDIO ENCANTADO
A caminhada foi divulgada pela
Rádio Encantado, que já entrevistou
os peregrinos no Bom Dia Região
dos Vales, que ocorreu ao vivo, na
Praça da Bandeira, durante o preparo
do Costelão. Essa divulgação gerou
receptividade pelas comunidades
por onde passaram. “O acolhimento
das famílias que ouviram a rádio foi
fantástico. Foi coisa de cinema. A família
Agostini, em Roca Sales, por exemplo,
deixou bergamotas e uma mensagem
para nós (foto). Isso foi emocionante”,
comenta Mazzarino.
“Pelo caminho, especialmente onde as
ondas da Rádio Encantado chegavam,
fomos muito bem acolhidos. Nessa
caminhada, os ouvintes, especialmente
do Milton Fernando, nos viam como
gente da sua gente e nos cumprimentavam e ajudavam como se fossemos
de casa, porque tinham a certeza do que nos levava até ali e a certeza de
onde queríamos chegar. Além das bergamotas, várias pessoas acenavam de
suas propriedades e motoristas buzinavam”, diz Herold. “Sem palavras para
agradecer. A acolhida dos moradores foi emocionante”, comenta Ogliari.
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Encantado

Semana Municipal do Empreendedorismo
chega à sétima edição
Turismo, Tecnologia,
Comércio, Indústria
e Serviços estarão
em evidência na
sétima edição da
Semana Municipal do
Empreendedorismo de
Encantado. O evento
tem por objetivo, através
do compartilhamento
de experiências
e informações,
desenvolver ações e
estratégias propícias
para criar ambientes de
negócios e estimular o
empreendedorismo e
intraempreededorismo
local e regional.
Reunindo estudantes,
empresários, pessoas
ligadas ao comércio,
indústria, agricultura
familiar, prestadores de
serviços e turismo, a
programação acontece
de 7 a 10 de outubro
com atividades, como
palestras, apresentação
de cases de sucesso e
fórum, gratuitas.
As inscrições
podem ser realizadas
no site www.
empreendedorismoencantado.
com.br, na aba inscrevase. No momento do
registro de presença de
cada atividade pode ser
solicitado o certificado
de participação, no qual
será gerado de forma
online após o evento.

Saiba mais
A organização da VII Semana Municipal do
Empreendedorismo é de Lume Centro de Educação
Profissional (LUMECEP), Lume Eventos, Associação
dos Municípios de Turismo da Região dos Vales
(Amturvales), Associação Comercial e Industrial de
Encantado (Aci-e), Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Encantado, Arranjo Produtivo Local (APL)

Vale do Taquari, Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul (Uergs) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) e Administração
Municipal. O evento conta com o patrocínio de Dália
Alimentos, Sicredi, Orgatec Contabilidade, Clínica
de Quiropraxia Eduardo Barzotto, Alfa Network,
Clip Tabacaria, Covel Veículos, Mais Lux, Joalheria e
Ótica Cima, Imobiliária Conzatti, Biscoitos Quitanda,
Fontana S.A., Posto Dália, Bagatini e Bergamaschi
Advogados, Laboratório Hemoanálises, Grupo
Encantado de Comunicação e Gráfica BT.
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NOVAS CÂMERAS SERÃO ADQUIRIDAS APÓS REPASSE DE r$ 600 MIL

vIDEOMONITORAMENTO

Em dois anos, número de furtos
e roubos diminui em Encantado
A

liberação de
quase R$ 600
mil por parte
do governo do Estado
para o projeto do
videomonitoramento
anima as lideranças
encantadenses. O
recurso é oriundo
de três emendas
parlamentares assinadas
pelos deputados Heitor
Schuch, Dionilso
Marcon e Jerônimo
Goergen e será utilizado
na aquisição de novos
equipamentos. “Agora,
vamos adquirir novas
câmeras que fazem a
leitura das placas dos
veículos. Já fizemos o
processo de licitação”,
revela o presidente do
Conselho Comunitário
Pró-Segurança Pública
(Consepro), Victório
Alba. “Já temos abaixoassinados de moradores
de alguns bairros
pedindo a instalação
de câmeras, mas por
enquanto não temos
dinheiro para isso. Mas
vamos trabalhar para
conseguir”.
Conforme o
comandante da Brigada
Militar, tenente Nilson
Friederich, até o
momento estão em
funcionamento 62
câmeras, distribuídas
em 28 postes espalhados
pela área urbana de
Encantado. “Cada ponto
tem instalado de um
a três equipamentos”,
afirma.
O presidente da
Câmara de Vereadores,
Luciano Moresco,
enfatiza que Encantado
se diferencia entre os
municípios quando o
assunto é investimento
em segurança. “Na
primeira etapa foram
R$ 700 mil, agora
mais R$ 600 mil. Por
enquanto, já chega a R$
1,3 milhão investido”,
destaca o vereador.
“Nem Lajeado tem a
tecnologia que temos.
Além da qualidade
dos equipamentos, do

JORNAL OPINIÃO

alcance que eles atingem,
nosso sistema está
integrado entre as três
policias: a BM, a Civil
e a Rodoviária. Além
do mais, as imagens são
transmitidas em tempo
real para a central da
secretaria de Segurança
Pública, em Porto
Alegre”, pondera Alba.
“No futuro, pretendemos
adquirir sistemas de
inteligência que vão
proporcionar mais filtros
para as imagens. Por
exemplo, se quisermos
buscar somente veículos
na cor vermelha, vamos
ter essa possibilidade
de fazer a perseguição
eletrônica do veículo”,
acrescenta Friederich.
Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

monitores
registram imagens
das 62 câmeras
instaladas
na cidade de
encantado

SALA DE
MONITORAMENTO

Redução dos crimes

Dados da Brigada Militar mostram a redução nas ações de criminosos
na cidade de Encantado após a implantação do videomonitoramento. Os
números divulgados pelo tenente Friederich referem-se ao período de janeiro
a agosto dos anos de 2017, 2018 e 2019 (quadro abaixo). “Tivemos um grande
decréscimo no número de furtos e roubos. Caiu um terço em relação a 2017”,
reforça o comandante. A expectativa é reduzir ainda mais esses índices com
a ampliação do número de câmeras. “Com o videomonitoramento é como se
multiplicássemos o número de policiais na cidade”, afirma Friederich. Além
de monitorar os indivíduos no momento do ato criminoso, a polícia também
acompanha os movimentos de elementos já conhecidos, mesmo quando
não estão praticando crimes. “A Brigada Militar é uma polícia preventiva.
Trabalhamos fardados e com as viaturas identificadas. Mas só a presença das
câmeras na cidade já inibe a ação do delinquente”, comenta Friederich.

JAN/
AGO

A sala de monitoramento, instalada no quartel
da Brigada Militar, conta com pelo menos um
policial exclusivo para acompanhar as imagens
24 horas por dia. Segundo Friederich, no mesmo
local também fica o responsável pela operação
do rádio, que faz a comunicação aos policiais em
serviço. “Isso facilita o contato entre os colegas
dentro da sala. Por exemplo, se o policial recebe
um chamado da população, imediatamente avisa
o responsável pelo monitoramento para conferir
as imagens. Ou ao contrário, se o policial do
vídeo percebe uma movimentação estranha nas
ruas, ele já avisa o colega que consegue acionar
a viatura para fazer a abordagem. Temos essa
comunicação o tempo todo”, explica.

FURTO
QUALIFICADO

FURTO
ARROMBAMENTO

FURTO DE
VEÍCULOS

ROUBO À
RESIDÊNCIA

FURTO A
PEDESTRE

2017

91

89

9

4

66

2018

52

66

8

2

50

2019

33

9

6

1

36

FONTE: BRIGADA MILITAR/ENCANTADO-RS

TABELA
MOSTRA
NÚMEROS DE
2017 ATÉ 2019
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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
Honda PCX 150 ano 2017,
tudo em dia, R$ 9.600,00.
Contato: 51.99679.5982.

VENDO

Triciclo motorizado para deficiente físico,
marca Revo, pouco uso. Preço: R$ 5.300,00.
Contato: 51.3751.1884, com Arbi.

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
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
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

>>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

Ingressos para a Discoteca
do Chacrinha estão à venda
Nos dias 8, 9 e 10
de novembro acontece
mais uma edição do
Discoteca do Chacrinha,
no auditório do Sicredi
Região dos Vales. Os
ingressos, pelo valor de
R$ 20, já estão sendo
comercializados nas
rádios Encantado e
Onda FM, Associação
Comercial e Industrial
de Encantado (Aci-e),
loja Beneduzzi e com os
participantes.
Na sexta-feira (8) e
sábado (9) os artistas
sobem ao palco a partir
das 19h30min. Já no
domingo (10), quando
acontece de forma
inédita o Discoteca
do Chacrinha Kids, a
apresentação ocorre às
16h. Assim como em
cada edição, haverá
novas celebridades para
abrilhantar ainda mais o

ARQUIVO JO

evento.
De acordo com a
organização do evento
é importante que os
bilhetes sejam adquiridos
o quanto antes, tendo em
vista a grande procura na
última apresentação, bem
como a disponibilidade
de lugares.
Idealizado por Ivete
Rosa Acco Magagnin, o
elenco é composto por
pessoas da comunidade,
que interpretam cover de
artistas já consagrados,
buscando revelar talento
e levar alegria para todos
os públicos.
O evento conta
com o apoio do
Grupo Encantado de
Comunicação e Sicredi.

TRÊS
SHOWS
8 e 9 de
novembro
SEXTA E
SÁBADO
19h30min
DOMINGO
10 de novembro
16h
Ingressos
R$ 20,00
Auditório Sicredi,
Bairro Planalto,
Encantado-RS

Vanessa Paliosa
jornalista
sucesso em cada edição, espetáculo promete
trazer novos artistas em novembro
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DOUTOR RICARDO

2ª FESTA DA FAMÍLIA
ESCOLAR
Na tarde deste sábado (28), no
Ginásio Municipal de Esportes,
acontece 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. O tema da
festa deste ano é ”Nós amamos vocês”.
A secretária da Educação,
Eliana Zenere Giacobbo, salienta a
importância da festa, que tem por
objetivo integrar a família com a
escola e valorizar as potencialidades
dos estudantes. “Aguardamos a
presença de toda comunidade
escolar: pais, estudantes, professores,

funcionárias, prestadores de serviços,
toda família, enfim, fica o convite a
todos para participarem desta festa
escolar. A família é fundamental na
educação das crianças e adolescentes
e a escola colabora para ampliar os
conhecimentos, uma complementa
a outra, por isso queremos
confraternizar juntos, valorizando
arte e cultura que serão apresentadas
pelos nossos estudantes. Esperamos
você e sua família no nosso evento”,
comentou.
Haverá erva-mate e água quente
para chimarrão. Passe uma tarde
diferente, prestigiando as escolas,
tomando um bom chimarrão.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

COMEMORAÇÃO PELO
DIA NACIONAL DO
ADOLESCENTE
O Grupo Trocando Saberes na
Adolescência foi implantado na
Unidade Básica de Saúde no ano
de 2016 em parceria com o CRAS
e secretaria de Educação. O projeto
tem como objetivo desenvolver um
conjunto de ações com o propósito
de atender os adolescentes numa
visão biopsicossocial, incentivar a
criatividade, a busca por conhecimento
e promoção de saúde dos adolescentes
do município de Doutor Ricardo.
Em comemoração ao Dia Nacional
do Adolescente foi organizado um
encontro com os adolescentes e seus
familiares no auditório do CRAS no dia
18 de setembro.
Esse encontro contou com
a participação de 23 famílias,

representantes do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal da Saúde, Secretaria
de Assistência Social e Educação, com o
intuito finalizar a gincana, promover a
integração entre pais e filhos, os vínculos
familiares e apresentação do trabalho
desenvolvido com os jovens durante esse
ano de 2019.
O secretário da saúde Zaquiel
Roveda agradece às famílias por
incentivar os filhos a participar do
grupo de adolescentes. “Parabenizo
por participarem da gincana com os
seus filhos, com isso, ajudam a manter
o intuito do grupo, que é a prevenção
de problemas sociais e ajudar os filhos
a buscarem o seu crescimento pessoal
e, com isso, obter sucesso futuro”,
destacou.

tema deste ano é “nós amamos vocês”

COORDENADOR DA DEFESA
CIVIL VISITA O MUNICÍPIO
Na terça-feira (24), o vice-prefeito
Álvaro José Giacobbo e o coordenador
municipal de Proteção e Defesa Civil,
Vanderlei Brembatti, receberam o
coordenador da Defesa Civil Regional,
tenente coronel Jorge Halen Fernandes
Menezes. O objetivo da visita foi tratar
assuntos sobre as ações administrativas,
informações e orientações acerca das
providências a serem tomadas em
situações de emergência e urgência que
demandem o auxílio da Defesa Civil do

Estado.
Com a criação da Lei 1.849/2018, o
município de Doutor Ricardo passou
a ter sua Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC),
integrante do sistema nacional de
Proteção e Defesa Civil. É por meio
desse órgão que o município executa
esses serviços, além de requerer
recursos (financeiros e/ou materiais)
para apoio no enfrentamento de
desastres aos entes estaduais e federais.

álvaro giacobbo, tenente jorge menezes e vanderlei brembatti

vinte e três famílias participaram das atividades

DISTRIBUIDOR DE DEJETOS
Nesta semana, o caminhão
distribuidor de dejetos iniciou
testes para ajustes operacionais em
propriedades rurais. A forma de como
será realizado o atendimento está
sendo definida pela secretaria para

melhor atender os produtores rurais do
município.
Os produtores que necessitarem do
serviço devem solicitar o agendamento
na secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente.

testes com o caminhãom começaram nesta semana
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SEMANA FARROUPILHA

CIRCUITO CULTURAL DO
CTG GIUSEPPE GARIBALDI
RECEBE 400 CRIANÇAS
O CTG Giuseppe Garibaldi de
Encantado aproveitou a Semana
Farroupilha para realizar o 1º Circuito
Cultural. Conforme o coordenador
artístico, Jonas Calvi, a atividade teve
como objetivo oferecer conhecimento e
arte tradicionalista para as crianças. A
programação foi realizada no galpão da
entidade. “Queríamos que as crianças,
de dentro do CTG, através de um
encontro com brincadeiras e atividades,
pudessem conhecer um pouco da nossa
história e da tradição gaúcha”, explica.
Foram realizadas oficinas de
chimarrão, peteca, Cinco Marias,
laço, símbolos do Rio Grande do Sul,

amostra das indumentárias gaúchas.
“Elas também provaram nosso
carreteiro, ouviram sobre os contos de
lendas do folclore gaúcho, dança de
salão e as danças tradicionais. Ainda foi
contado um pouco da história do CTG
Giuseppe Garibaldi, suas conquistas, a
galeria de patrões, a trajetória de suas
invernadas por esse Rio Grande afora”,
acrescenta Calvi.
Cerca de 400 crianças das escolas
Mário Quintana, Farrapos, Monsenhor
Scalabrini, Lume Kids, São José de
Roca Sales, além de alunos da rede
municipal, com incentivo da secretaria
de Educação, prestigiaram o evento.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ENCANTADO
Emater realiza Encontro sobre
Alimentos Orgânicos e Saúde do
Consumidor na próxima quinta-feira
Na próxima
quinta-feira (3)
acontece o Encontro
sobre Alimentos
Orgânicos e Saúde
do Consumidor, na
Câmara de Vereadores
de Encantado. O evento,
que é aberto ao público,
inicia às 9h e terá várias
palestras sobre o tema,
além do lançamento
da Feira Orgânica no
município.
“O encontro quer
fomentar a produção
orgânica e promover
a segurança e a
soberania alimentar no
município. No último
ano, a Emater conseguiu
organizar um grupo de
produtores e cadastrar
no Organismo de
Controle Social (OCS),
que é uma política
pública do Ministério
da Agricultura, que
repassa uma declaração
de conformidade de
produção orgânica.
Em virtude disso, este
seminário quer linkar
estes produtores e o
consumidor”, explica o
chefe do escritório da
Emater/RS-Ascar de
Encantado e técnico
agrícola, Higor Barcelos.

Conforme o
engenheiro agrônomo
da Emater, Eduardo
Mariotti, este evento
quer divulgar ainda
mais o consumo, os
benefícios e esclarecer
também quais são as
características de um
alimento orgânico. “O
orgânico não é só o
alimento que tem o selo,
existem outras formas
de certificação que
vamos tratar, como os
organismos de controle
social. Por isso vamos ter
exemplos práticos que
serão apresentados. A

alimentação é primordial
para a saúde e por isso
gostaríamos que várias
pessoas participassem
deste evento” destaca.
A atividade é
organizada pela Emater,
Câmara de vereadores e
Secretaria Municipal da
Agricultura em parceria
com o OCS Encantos da
Terra, Núcleo de Estudos
em Agroecologia (NEA),
Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul
(UERGS) e Secretaria
Municipal da Educação.
Elisangela Favaretto
jornalista

PROGRAMAÇÃO
9h: abertura
9h30min: alimentação Saudável?
10h15min: alimentos orgânicos: como
identificar?
11h: perguntas
11h30min: lançamento da feira orgânica
12h: intervalo para almoço
13h30min: Lei Municipal de alimentos
orgânicos na alimentação escolar
14h: relato experiência na comercialização de
orgânicos: Sítio Encantado
14h30min: oficina: hortas urbanas e dicas de
produção

ENCANTADO

ATIVIDADES FORAM REALIZADAS NO GALPÃO DO CTG

oficinas, como a do preparo do chimarrão,
chamaram atenção dos alunos

Contribuintes podem
pagar dívidas com o
município em até 18
parcelas
Os vereadores de Encantado
aprovaram nesta semana o projeto
que permite a regularização
de débitos com o município.
Uma emenda proposta pelos
parlamentares garantiu a
ampliação do número de parcelas.
Conforme o presidente do
Legislativo, Luciano Moresco,
diferente de outras leis anteriores,
mas com objetivo semelhante,
esta vem no momento em que
os débitos para com o município
estão sendo encaminhados para
protesto, o que gerará restrição
de crédito aos devedores. “O
envio para protesto dos débitos
é uma exigência do TCE/RS, que
passou a ser obrigatória para as
prefeituras a partir desse ano”,
explicou.

FORMAS DE
PAGAMENTO
Os débitos poderão ser
pagos em dinheiro ou por meio
magnético (cartão de crédito e
débito) da seguinte forma:
I - Pagamento à vista, com
desconto de 80% de juros e multa;
(NR)
II – Pagamento em até 6
parcelas, com desconto de 60% de
juros e multa; (NR)
III – Pagamento em até 12
parcelas, com desconto de 40% de
juros e multa. (NR)
IV – Pagamento em 18 parcelas
sem desconto.
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SEGURANÇA
NOVAS RÓTULAS

acidentes, polêmica
e mudanças

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI

ENCANTADO

Homem é encontrado
morto no Navegantes

DELEGADO AUGUSTO CAVALHEIRO NETO COMANDOU AS INVESTIGAÇÕES
rótula do cruzamento das ruas tiradentes e duque de caxias

Nunca se falou tanto sobre rótulas
em Encantado como nos últimos
dias. Dois acidentes de trânsito onde
veículos atingiram as novas rotatórias
construídas em ruas do centro
levantaram uma polêmica e debates
sobre a sua eficácia na tentativa de
diminuir os acidentes. O tema foi
debatido em reunião do Conselho
Municipal de Trânsito (Comtran) que
anunciou mudanças na sinalização e
visibilidade dos pontos onde existem
rótulas.
O último dos acidentes ocorreu
na madrugada do domingo (22). A
construção feita no entroncamento
das ruas Duque de Caxias e
Tiradentes foi atingida por um veículo
que fugiu do local. Durante a semana,
o condutor esteve na Delegacia de
Polícia registrando a ocorrência e se
responsabilizando a pagar pelos danos
causados. Dois dias antes, a rótula
situada entre as ruas Júlio de Castilhos
e Coronel Sobral, próximo do
hospital, foi atingida por um veículo
Meriva, de Encantado. O condutor,
68 anos, sofreu ferimentos e foi
socorrido para o Hospital Beneficente

Santa Terezinha (HBST).
Com os dois casos recentes, são
três registros de acidentes envolvendo
as novas rótulas. O tema gerou
polêmica nas redes sociais sobre a
eficácia e necessidade das rótulas. O
prefeito Adroaldo Conzatti atribuiu
os acidentes ao excesso de velocidade
e o fato de as pessoas não estarem
acostumadas com a existência das
rótulas. “O regimento prevê que
a preferência é de quem chegou
primeiro na rotatória e os demais
precisam reduzir a velocidade. O
que ocorre, especialmente perto do
hospital, é que as pessoas não estão
acostumadas e se fosse dento dos 40
Km/h por hora não aconteceriam
esses acidentes. Acredito que em
pouco tempo as pessoas vão se
habituar”, projeta.
De acordo com a secretária Geral
de Governo, Joanete Cardoso, o
condutor envolvido no primeiro dos
três acidentes já realizou o pagamento
pelos danos causados. E ontem (26)
foram repassados aos responsáveis
pelos acidentes do último final de
semana o custo para reconstrução.

“Falta de atenção”, aponta
presidente do Comtran

Devido aos dois acidentes, o Conselho Municipal de Trânsito
(Comtram) realizou reunião emergencial para debater soluções.
Entre as medidas adotadas, a instalação de luminárias focadas na
rótula para aumentar visibilidade. Segundo o presidente do Comtran,
Marcelo Casaril, o pedido é que os motoristas redobrem a atenção.
“Acreditamos que a rotulas estão bem sinalizadas, mas vamos ampliar:
colocar postes com luminárias e os chamados olhos de gatos para que
os distraídos tenham uma vibração no carro para despertar atenção.
Está acontecendo falta de atenção, pois as rótulas de Encantado são
bem sinalizadas na comparação com outros locais”, justifica.

Um caso de homicídio foi registrado,
em Encantado, na segunda-feira (23).
Um homem foi encontrado morto
no bairro Navegantes pela manhã.
Sebastião Zaías Menezes da Silva, 49
anos, conhecido como “Lucinho” estava
caído próximo ao campo de futebol, na
rua Figueira.
Populares localizaram o corpo pela
manhã e acionaram a Brigada Militar
(BM) e a Polícia Civil (PC). O Instituto
Geral de Perícias (IGP) apurou que a
vítima foi atingida por oito disparos de
arma de fogo. Ninguém foi preso.
Conforme o delegado Augusto

Cavalheiro Neto, as investigações para
este caso iniciaram no mesmo dia em
que o corpo foi encontrado e espera-se
a mesma colaboração da comunidade
para que se obtenha informações
sobre os responsáveis pelo homicídio.
“Realizamos diligências ao longo
desta semana, mas não encontramos
maiores evidências. Seguimos com a
investigação e esperamos ter resultados
sobre os motivos que levaram a morte”,
aponta. A vítima tinha antecedentes
por furto. Uma das hipóteses é a
relação da vítima com o consumo de
entorpecentes.

Quarto homicídio do ano

A morte de “Lucinho” é o quarto caso de homicídio registrado em 2019
na cidade de Encantado. No dia 14 de janeiro foi morto a tiros no Vale dos
Pinheiros, Thiago Lappe. Já no dia 25 de março foi assassinado no bairro
Navegantes, Luciano Teixeira da Rosa, o Lucianinho. O outro caso foi no dia
17 de abril quando Pedro Giongo foi morto a pauladas na área central de
Encantado. O Delegado aponta que apesar da existência de casos de homicídio,
o número de ocorrência é menor do que em outros anos. “Dois dos três casos
estão elucidados”, aponta Cavalheiro.

JOVEM É FLAGRADO COM MACONHA

Um jovem foi flagrado com drogas, em Encantado, na noite do sábado (21).
De acordo com a Brigada Militar (BM), um pedestre foi abordado por volta
das 23h30min, às margens da ERS-129, no bairro Lago Azul. Os policiais
encontraram uma bucha de maconha. Após ser feito um Termo Circunstanciado
de Ocorrência (TCO) por posse de entorpecente o jovem foi liberado.

VEÍCULO CAI EM RIBANCEIRA

A Brigada Militar (BM) registrou a fuga do local de acidente após um veículo
sair da pista e cair em uma ribanceira, na tarde do sábado (21), no acesso a
Linha Garibaldi, Encantado. Um veículo seguia no sentido Capitão-Encantado
quando saiu da pista, atingiu um poste de energia elétrica e após desceu a
ribanceira. A BM foi acionada e verificou que o condutor teria sido conduzido
por populares para atendimento hospitalar. Entretanto, ele teria dispensado o
atendimento e fugiu do hospital. Como o condutor não foi mais localizado, a
BM fez um registro de fuga do local de acidente. O veículo continua no meio
do mato.
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REGIONAL DA ASLIVATA
HENRIQUE
PEDERSINI

OURO VERDE É
OBRIGADO A VENCER

QUENTINHAS DO PEDA

ZIQUE NEITZKE/JORNAL A HORA

ARENA VILA MOÇA

Cedido pela Administração Municipal ao
CFM, o “Campo Velho” da Vila Moça está
sendo reformado. Os vestiários, iluminação e
acomodações estão sendo feitos no local. A ideia é
que a escolinha tenha uma sede para mandar seus
jogos em campeonatos regionais.

MUNICIPAL DE FUTSAL

Em breve, o Departamento de Esportes de
Encantado deve anunciar o lançamento do
Campeonato Municipal de Futsal. A disputa
também terá jogos no ginásio do Parque João
Batista Marchese.

LOGO NA HORA DECISIVA...

O Ouro Verde chegou na 2ª fase do
Campeonato Regional da Aslivata diante do Santo
André. Jogos difíceis, adversário em alta... E o
time teve desfalques importantes. Uma pena. O
trabalho de Marcos Fachini e sua equipe para
montar o grupo foi feito com muita competência
e infelizmente alguns jogadores estavam de fora
da partida decisiva. Mesmo assim, está tudo em
aberto. E, em Lajeado, a equipe de Encantado terá
que correr atrás do prejuízo.

VETERANOS

Pela penúltima rodada do Campeonato
Regional de Veteranos o União de Palmas
(Encantado) enfrenta o Pinheiros em Taquari. O
Concórdia de Roca Sales recebe o Taquariense. As
partidas iniciam às 10h. No último domingo (22),
o Concórdia perdeu para Assespe de Venâncio
Aires por 3 a 2.

EQUILÍBRIO

No Regional da Parte Alta TODOS os times da
Chave B estão empatados com sete pontos. Faltam
duas rodadas. O campeonato a cada ano está mais
interessante!

FINAIS EM CAPITÃO

Nesta sexta-feira (27) ocorrem os jogos finais
do Campeonato Regional de Futsal Sub-23. As
partidas decisivas serão em Capitão, a partir das
19h30min. No feminino, Ousadia (Relvado)
encara Splash (Lajeado). No masculino, duelam
Arvorezinha e Santo André (Lajeado). Antes
dos jogos finais, Nova Bréscia e Coqueiro Baixo
disputam o 3º lugar no masculino. No naipe
feminino, Cons. Schmitz e E.C. Encantado entram
em quadra em disputa do 3º lugar.

Aspirantes do Ouro Verde também precisam vencer neste domingo
A sequência do Ouro
Verde no Campeonato
Regional da Aslivata
passa por uma vitória
neste domingo (29),
em Lajeado, diante do
Santo André. Somente
um resultado positivo
classifica o time de
Encantado para as
quartas de final. A bola
rola às 15h30min, em
Lajeado. Como tem
melhor campanha, o
Santo André garante a
classificação em caso de
empate, uma vez que o
primeiro jogo terminou
em 0 a 0.
A campanha irregular
na fase classificatória
está cobrando seu
preço logo no primeiro
“mata-mata” para o
Ouro Verde. Por ter uma
campanha inferior em
relação ao adversário, se
os dois jogos terminarem
empatados é o suficiente
para o Santo André. A
disciplina, determinante
para classificação dos
encantadenses na etapa
anterior, não favoreceu
para o mando de campo
e o jogo que decide
quem fica com a vaga foi
para Lajeado. Somado
a isso, os desfalques
preocupam para a
partida decisiva. Mesmo
com tantas adversidades,
o treinador do Ouro
Verde, Marcos Fachini,

confia na classificação
para a 3ª fase. “Sabemos
que temos condições
de vencer na casa deles.
Vamos confiantes e
preparados para jogar
no campo do adversário.
Esperamos um bom
senso especialmente pela

arbitragem. Não vimos
um bom árbitro no
primeiro jogo, ele travou
a partida, parava toda a
hora”, justifica.
Além dos
encantadenses, o
Cruzeiro do Palacin
também busca manter

vivo o sonho de garantir
o primeiro título da
competição para a parte
alta do Vale do Taquari.
A equipe de Vespasiano
Corrêa joga pelo empate,
nos titulares e aspirantes,
em Venâncio Aires,
contra o Palanque.

Nada de gols nas Cabriúvas
A tarde do domingo (22) teve boa presença de público no estádio das Cabriúvas,
em Encantado, pelas duas torcidas, clima favorável e dois bons jogos de futebol.
Só não ocorreram gols. Nos aspirantes e titulares, Ouro Verde e Santo André
empataram em 0 a 0. No jogo principal, os encantadenses criaram duas boas
oportunidades, mas esbarraram no goleiro adversário. O treinador Fachini avaliou
que seu time foi melhor no duelo em Encantado. “Controlamos o jogo, mas não
transformamos em gol. Precisávamos vencer para ter tranquilidade na segunda
partida. Acredito que tenha sido uma das melhores atuações no campeonato. Teve
méritos o goleiro do Santo André nas chances que criamos. A prova de que fomos
melhores é que nosso goleiro não fez nenhuma defesa”, aponta.
Tão complicada quanto a missão dos titulares, é a situação dos aspirantes
do clube do bairro Vila Moça. A eliminação pode ocorrer sem que o time tenha
perdido sequer um jogo no Campeonato Regional. No jogo deste domingo,
13h30min, diante do Santo André, interessa apenas a vitória. Uma vez que o
adversário também tem os melhores números do campeonato.

JOGOS DESTE DOMINGO – 15H30MIN
Lajeado – Santo André x Ouro Verde (Encantado) (0 a 0)
Imigrante – ECAS x Taquariense (Taquari) (0 a 0)
Arroio do Meio – 7 de Setembro x Boavistense (Boa Vista do Sul) (0 a 1)
Venâncio Aires – Flor de Maio x Rudibar (Bom Retiro do Sul) ( 0 a 0)
Cruzeiro do Sul – Canarinho x Juventude (Westfália) ( 1 a 2)
Venâncio Aires – Assespe x Fluminense (Mato Leitão) (2 a 2)
Arroio do Meio – Rui Barbosa x Atlântico (Estrela) (0 a 0)
Venâncio Aires – Palanque X Cruzeiro (Vespasiano Corrêa) (2 a 3)
*Times em negrito jogam pelo empate
() Resultado do 1º jogo
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7ª TAÇA ACI-E DE FUTSAL

CAMPEONATO
INICIA HOJE COM
18 TIMES

JÚLIA DALTOÉ LORDES

ENCANTADENSE MARCA GOLAÇO
NO GRENAL FEMININO
ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO JO/DIVULGAÇÃO

Juília anotou um dos gols na vitória colorada

No ano passado, título ficou com a Quinta do Vale
Uma das mais tradicionais
atividades esportivas realizadas em
Encantado inicia nesta sexta-feira
(27). A bola começa a rolar pela
Taça Aci-e Integração de Futsal.
As partidas ocorrem no ginásio
do Parque João Batista Marchese,
a partir das 19h15min. Neste ano,
a competição terá a participação
de 18 equipes. A realização é
da Administração Municipal
em conjunto com a Associação
Comercial e Industrial de Encantado.
Na terça-feira (24) foi realizado
congresso técnico referente ao
campeonato. Além de acertar os
últimos detalhes do regulamento da
disputa, foi realizado o sorteio dos

grupos.
Conforme o coordenador de
esportes de Encantado, Thiago
Marchese, a expectativa é que a
disputa siga atraindo bom público
para o parque e mantenha o nível
técnico de edições anteriores. “É
tradicional que os funcionários das
empresas, colegas dos jogadores e
familiares acompanhem os jogos. Isso
já atrai um bom público. É o número
histórico de participantes, são 18 no
total”, comemora Marchese.
Os jogadores punidos com cartão
amarelo devem entregar um litro de
leite para organização. Quem levar
cartão vermelho precisa entregar
cinco litros.

EQUIPES DA TAÇA ACI-E
Chave A – Dália Salsicharia, Fontana S/A, Divine
Chocolates, AERZ Química e Jay’Luc Cosméticos.
Chave B – Têxtil Ipê, Sabory, Quinta do Vale,
Baldo S/A e Dália Estocagem.
Chave C – Alexandre Lisboa e CIA, Cerâmica
Conzatti, Ciamed e AGRAZ.
Chave D – Dália Balança, Brigada Militar, Dália
Desossa e Dália Rações

JOGOS DA
1ª RODADA
19h15min – Dália
Salsicharia X Fontana S/A
20h – Têxtil Ipê X Sabory
20h45min – Alexandre
Lisboa e CIA X Cerâmica
Conzatti
21h30min – Dália Balança
X Dália Desossa

Oito equipes no vôlei
A modalidade vôlei misto é a novidade deste ano, e vem com oito equipes inscritas,
divididas em duas chaves de quatro equipes cada. Duas equipes de cada chave
serão classificadas para as semifinais. A primeira rodada será dia 8 de outubro, com
quatro jogos. Os participantes são os seguintes: Sabory, Prefeitura, Orgatec, Locatelli
Contabilidade, Alfa, Ciamed, Plano São Camilo e Posto de Saúde.

O Internacional levou a melhor no
clássico Grenal válido pela 1ª fase do
Campeonato Gaúcho Feminino. No
sábado (21), o colorado aplicou 4 a 0
no Grêmio. O último gol da vitória foi
anotado pela encantadense Júlia Daltoé
Lordes. A meio-campista acertou um
belo chute de perna esquerda por

cobertura e fechou o placar sobre
o maior rival, isolando o Inter na
liderança da competição.
Neste sábado (28), o Inter Sub-18
enfrenta o Iranduba para confirmar a
vaga na final da disputa. O primeiro
confronto terminou em 5 a 0 para o
colorado.

COPA VIA ESPORTE

ESPERANÇA ENCARA
TEUTONIENSES NA 2ª FASE
DIVULGAÇÃO

Esperança foi o terceiro melhor da primeira fase
Campeão Municipal de Futebol em
Roca Sales, o Esperança sonha com
um segundo título em 2019: o da Copa
Via Esporte. O primeiro objetivo foi
alcançado, a classificação para as quartas
de final. O “mata-mata” inicia neste
domingo (29), em Roca Sales, diante
do Ouro Verde de Teutônia. A bola
rola às 13h30min para os aspirantes e
15h30min no quadro de titulares.
Os roca-salenses fecharam a 1ª fase
na 3º posição da classificação geral e
encaram o 6º melhor. A partida da volta
será na casa do adversário em virtude
da disciplina. Na soma entre aspirantes
e titulares, o Esperança levou a pior.

Um dos líderes da equipe é Carli
Klepker. O jogador se mostra confiante
para a campanha dos dois times do
Esperança nas fases eliminatórias.
“Fomos evoluindo no campeonato.
Os aspirantes fizeram uma grande
campanha com quatro vitórias na
1ª fase e o outro time se recuperou
após início irregular. Agora é um
novo campeonato e contamos com
a participação de toda região para
nos prestigiar em Roca Sales neste
domingo”, convida.
A disputa tem a participação de 10
times. Dois foram eliminados ainda na
fase de grupos.
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ESPORTES

REGIONAL – PARTE ALTA

ANTA GORDA E NOVA BRÉSCIA
SEDIAM PENÚLTIMA RODADA

ALEXANDRE
DOS SANTOS

DIVULGAÇÃO

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

JÚLIA DALTOÉ LORDES

A encantadense Júlia Daltoé Lordes
marcou um dos quatro gols da vitória
do Internacional sobre o Grêmio
em partida válida pelo Campeonato
Gaúcho de Futebol Feminino. O
clássico foi disputado no último sábado
(21) no Estádio da PUC em Porto
Alegre.

Botafogo está na quarta posição na Chave B
Aproxima-se do final a fase
classificatória do Campeonato Regional
da Parte Alta do Vale do Taquari – Copa
Diamaju. Neste domingo (29) ocorrem
os jogos válidos pela penúltima rodada.
São quatro partidas, duas em Anta
Gorda e dois enfrentamentos em Nova
Bréscia. As partidas podem encaminhar
classificações para o “mata-mata”.
Os primeiros jogos da tarde são as
13h45min e as partidas que envolvem
os times da casa estão marcadas para as
15h45min.
Com a fase de grupos
encaminhando-se para o fim, as
partidas se tornam ainda mais
decisivas. Na Chave B, os cinco

integrantes estão empatados com
sete pontos e estão na briga pela
classificação. No domingo (22)
quatro partidas foram disputadas pela
antepenúltima rodada. O Cruzeiro
(Anta Gorda) aproveitou o fato
de estar jogando em seu campo e
derrotou o Botafogo (Nova Bréscia)
por 2 a 1. No mesmo campo, o Rui
Barbosa (Putinga) superou o São
José (Coqueiro Baixo) por 2 a 1. Na
Linha Charqueadas, em Putinga, o
Independente derrotou o Xarqueadense
A por 2 a 0. O Flamengo (Anta Gorda)
superou o Relvado por 3 a 1.
Dos 10 times participantes, oito
avançam para as quartas de final.

O atleta Mithyue está trocando a
ACBF de Carlos Barbosa pelo futsal
chinês. Ele viaja para China no dia 3
de outubro para atuar no Zhuhai Ming
Shi. Mithyuê está na ACBF desde 2017
e conquistou cinco títulos com a camisa
do clube gaúcho: três Libertadores, uma
Supercopa e uma Liga Gaúcha.

MITHYUÊ 2

Mithyuê atuou no futebol
profissional, passando por vários clubes,
entre eles, Grêmio, Pelotas, Juventude,
Athletico-PR e CSA. No futebol de
campo, nunca conseguiu o mesmo
destaque que obteve nas quadras, onde
chegou a ser apontado como sucessor
do craque Falcão.

COPA DO BRASIL

JOGOS DESTE DOMINGO
LOCAL - LINHA CABRAL – ANTA GORDA (SEDE DO FLAMENGO)

13h45min – Xarqueadense A (Putinga) X Cruzeiro (Anta Gorda)
15h45min – Flamengo X Rui Barbosa (Putinga)
LOCAL – NOVA BRÉSCIA – (SEDE DO TIRADENTES)

13h45min – Relvado X São José (Coqueiro Baixo)
15h45min – Tiradentes X Xarqueadense B (Putinga)

O Athletico-PR derrotou o
Internacional nos dois jogos decisivos e
conquistou o título da Copa do Brasil.
Nos dois confrontos finais, o colorado
gaúcho não conseguiu apresentar um
bom futebol e acabou sucumbindo
diante do “Furacão”.

COPA DO BRASIL 2

CLASSIFICAÇÃO

CHAVE A

MITHYUÊ 1

Clube			

PG

J

GP

GC

SG

DISC

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

05
03
03
02
01

04
04
03
04
03

05
03
05
05
03

05
04
10
08
09

00
-1
-5
-3
-6

280
300
210
290
170

Clube			

PG

J

GP

GC

SG

DISC

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

07
07
07
07
07

03
03
04
04
04

06
05
10
10
05

03
03
05
05
05

00
02
05
05
00

170
220
200
210
290

A perda do título da Copa do Brasil
por parte do Inter não se explica
apenas pelos equívocos cometidos pelo
técnico Odair Hellmann. Jogadores
de quem se esperava muito nos jogos
decisivos, casos de Guerrero, Edenilson
e D’Alessandro (só jogou em Curitiba)
não conseguiram dar uma boa resposta.
Além disso, o período de oito anos sem
uma conquista relevante do colorado
gaúcho pesou bastante, pois o time
sentiu muito a responsabilidade de
voltar a ser campeão e muitos atletas se
mostraram extremamente nervosos e
sem confiança diante do Athletico-PR.

COPA DO BRASIL 3

Também temos que salientar que o
Inter enfrentou, na decisão da Copa
do Brasil, uma equipe muito bem
treinada pelo técnico Tiago Nunes.
Mesmo com investimento bem menor
que os grandes clubes, o “Furacão” teve
méritos para ficar com a taça. Atletas
como os meias Léo Citadini e Bruno
Guimarães e o atacante Rony foram
fundamentais nesta conquista.

SUPERCOPA 1

A novidade do calendário do futebol
brasileiro para 2020 é o retorno da
disputa da Supercopa do Brasil. O
título será decidido, em partida única,
envolvendo os campeões da Copa do
Brasil (Athletico-PR) e do Brasileirão
2019. O confronto está marcado pela
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) para o dia 22 de janeiro, no
Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

SUPERCOPA 2

Apenas dois times do futebol
brasileiro, Grêmio e Corinthians,
possuem o título de Supercampeão
do Brasil. O Grêmio foi o primeiro
campeão, em 1990, diante do Vasco
da Gama. Já o Corinthians conquistou
o título em 1991, quando superou o
Flamengo.

BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES 1

A CBF deve confirmar para os dias
6 e 13 de outubro os confrontos entre
Grêmio e Internacional pela decisão
do título do Campeonato Brasileiro de
Aspirantes.

BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES 2

As equipes de Grêmio e
Internacional devem vir “turbinadas”
para a decisão do Brasileirão de
Aspirantes. No lado tricolor, cinco
jogadores que estavam no grupo
principal reforçam o time do técnico
Tiago Gomes. São eles Phelipe (goleiro),
Rodrigues (zagueiro), Darlan (volante),
Guilherme Azevedo (meia) e Da
Silva (centroavante). Já no colorado,
atletas que já disputaram jogos pelo
time principal no Brasileirão estarão
à disposição do técnico Ricardo
Cobalchini, entre eles, Bruno Fuchs
(zagueiro), Roberto (zagueiro), Erik
(lateral-esquerdo), Heitor (lateraldireito), José Aldo (meia) e Pedro
Lucas (centroavante).

MESSI

O argentino Lionel Messi foi
anunciado esta semana pela FIFA
como melhor jogador do mundo da
temporada 2018/2019. Esta é a sexta
conquista do craque do Barcelona,
desempatando a disputa com o
português Cristiano Ronaldo.

SELEÇÃO DA FIFA

Dois jogadores brasileiros estão
na Seleção da FIFA dos melhores da
temporada 2018/2019: o goleiro Alisson
(ex-Inter), do Liverpool, e o lateralesquerdo Marcelo, do Real Madrid. Já
no futebol feminino, a única brasileira
entre as 11 melhores jogadoras do
mundo é a atacante Marta.
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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.

O ENGANO DA SOBERANIA
DA VONTADE
Outro dia, vi um adesivo em um carro, com a
seguinte frase, que no caso era atribuída a Raul
Seixas: “Faça tudo o que tu queres; há de ser tudo da
lei”. A autoria não é dele, mas define um pressuposto
filosófico-religioso do qual ele era adepto, chamado
“Thelema”, adotado por algumas organizações
ocultistas, que foi desenvolvido no início do século
20 por Aleister Crowley, um escritor inglês e mago
cerimonial.
A palavra “Thelema” tem origem na língua grega
e significa vontade ou desejo. No contexto referido,
ela carrega o sentido da licitude de tudo aquilo que
a nossa alma deseja. “Thelema”, é o “espírito” da
religião da Nova Era, onde a vontade humana se
torna absolutamente autônoma. Da perspectiva do
“Thelema”, não existe lei a não ser a própria vontade.
Raul Seixas de fato pregou esse estilo de vida em
sua música Sociedade Alternativa: “Viva a sociedade
alternativa! Se eu quero e você quer, tomar banho de
chapéu; ou esperar Papai Noel; ou discutir Carlos Gardel;
então vá: Faça o que tu queres pois é tudo da lei”.
Mas na prática, será tão simples? Decretar a
autonomia da nossa vontade pode parecer uma
equação simples, no entanto, você não encontrará
uma pessoa sequer, que consiga ser de fato
autônoma. Assim é a religião thelêmica, pois em
paralelo à apregoada soberania da vontade humana,
ela possuiu um panteão de deuses que invoca, serve
e segue. Não há neutralidade no mundo espiritual,
por isso essa pretensa independência não passa de
uma falácia, e quem dela tenta se apropriar, provará
o gosto amargo do seu engano, como aconteceu com
o próprio Raul Seixas.
Não quero julgar a intenção da pessoa que
colocou esse adesivo em seu carro. Talvez seja
somente uma frase de efeito que ela achou
interessante, ou viu nela a simples expressão de um
estilo de vida com o qual se identifica. Entretanto,
estou trazendo essa reflexão, pois há de fato em
todos nós uma sede de autonomia; um impulso
muito forte de fazer aquilo que manda o nosso
coração, sendo potencializado por uma resistência
intrínseca à nossa submissão a Deus. Por isso
é exatamente ali, no nosso ponto mais fraco;
exatamente ali, no centro dos nossos desejos,
que ousando proclamar a nossa independência,
acabamos dando abertura ao mundo das trevas.
Ora, insinuar que nossa vontade apontará sempre
para aquilo que é lícito e que a prática daquilo que
nos “der na telha”, haverá de “ser da lei”, lembra o
trágico diálogo que se travou no jardim do Éden:
“Então, disse a serpente à mulher: É certo que não
morrereis” (Gn.3.4).
Prezado leitor: Não, você não pode fazer aquilo
que bem entende, pensando que “há de ser tudo
da lei”. A vida não é assim! Contudo, há de fato leis
que operam por trás de tudo quanto fazemos: leis
que conduzem à vida e leis que conduzem à morte.
E sobre isso, a Palavra de Deus é muito clara: “Não
vos enganeis: de Deus não se zomba; pois tudo aquilo
que o homem semear, isso também ceifará, porque o
que semeia para a sua própria carne da carne colherá
corrupção; mas o que semeia para o Espírito do
Espírito colherá vida eterna” (Gálatas 6.7-8).
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. Armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br
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Havia Um Homem Rico
O Poder de Nossas
Palavras
Nossas palavras tem o poder de curar e de ferir.
Mas não podemos usá-las de qualquer forma. O justo
e o ímpio se distinguem em muitas coisas e, de acordo
com a Palavra de Deus, não é só no seu caráter e
atitudes, mas também na forma de falar:
“A boca do justo é manancial de vida, mas na boca
dos perversos mora a violência”. (Provérbios 10.11).
Da boca do justo jorra vida; ou seja, palavras que
vivificam, que comunicam vida espiritual (e mesmo
emocional). Por outro lado, da boca do ímpio flui
violência (palavras que ferem, que matam). De acordo
com este texto, a violência no lar não é só física,
mas também verbal. E pior: é uma característica do
comportamento do ímpio. Confirmando esta verdade
(que palavras ferem ou curam) a Bíblia ainda afirma:
“Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada,
mas a língua dos sábios é medicina”. (Provérbios
12.18).
Nossas palavras possuem um poder maior do que
conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida
ou morte! E isto se aplica a qualquer área da vida de
alguém, embora aqui estejamos chamando atenção
para o poder das palavras em nossa relação conjugal:
“A morte e a vida estão no poder da língua; o que
bem a utiliza come do seu fruto.” (Provérbios 18.21).
Precisamos ter o cuidado com a forma de falar,
pois, a maneira errada de falar não trará dano só a
quem nos ouve. O problema também nos atinge! O
livro de Provérbios mostra que guardar a boca (as
palavras) é conservar a alma; por outro lado, o muito
abrir os lábios (falar demais) traz ruína para quem
fala:
“Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o
desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca
conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a
si mesmo se arruína” (Provérbios 13.2,3).
Há momentos em que o silêncio é a maior
expressão de sabedoria. Falar com o coração irado
ou exasperado nunca fará bem a ninguém (nem ao
que fala). Na hora das emoções alteradas devemos
reter as palavras; quando o espírito estiver sereno, aí é
inteligente falar:
“Quem retém as palavras possui o conhecimento,
e o sereno de espírito é homem de inteligência”.
(Provérbios 17.27).
As Escrituras ainda nos revelam que falar de modo
sereno traz cura, enquanto que a língua perversa,
por sua vez, traz maltrato ao íntimo (quebranta o
espírito):
“A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas
a boca dos insensatos derrama a estultícia. A língua
serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o
espírito”. (Provérbios 15.2,4).
“O homem se alegra em dar resposta adequada, e a
palavra, a seu tempo, quão boa é”. (Provérbios 15.23).
(Luciano Subirá – soestudosbiblicos.com.br).
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

O Evangelho que a Igreja nos propõe para refletir
durante esta semana (Lucas 16, 19-31) nos apresenta
dois personagens: um homem rico e ruim e um
homem pobre e bom. O homem rico nessa parábola
não era um assassino, chefe da máfia ou chefe de
uma quadrilha de tráfico de seres humanos. Ele
não teve “pecados de comissão” particularmente
prejudiciais em seu currículo. Ele era um cara bom.
E, no entanto, não entrou na vida eterna. Por quê?
Por causa de seus “pecados de omissão”. Dia após
dia, ele fechou o coração a um vizinho que precisava
desesperadamente de ajuda.
O pecado de omissão vem de uma atitude habitual
de egocentrismo. A história de uma missionária
chamada Marcela, que ainda vive hoje, é um exemplo
perfeito da atitude exatamente oposta. Em tenra
idade, Marcela consagrou sua vida a Cristo e tornouse missionária leiga em tempo integral. Logo depois,
ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma
doença degenerativa e incurável que tira sua vida
de maneira dolorosa e implacável. Marcela sempre
teve medo de sofrer. Agora ela tinha que sofrer. Ela,
devido a sua doença passou a precisar tomar injeções
todos os dias, e literalmente sentindo sua força,
energia e coordenação desaparecerem. Ela também
sofreu espiritualmente - seus sonhos de uma longa
vida de serviço missionário ativo se foram.
Marcela pediu a Deus que lhe mostrasse a sua
vontade neste sofrimento. Então Ela percebeu que
seu sofrimento poderia se tornar sua atividade
missionária. Então Marcela começou a oferecer seu
sofrimento e toda nova manifestação de sua doença,
por alguém que precisava de ajuda: um jovem lutando
com seu chamado ao sacerdócio, uma mulher idosa
morrendo de câncer, um amigo que se afastara de
Deus. Foi o começo de um novo ministério. Em
um ano, Marcela reuniu um pequeno exército de
duzentos companheiros que estavam fazendo o que
ela estava fazendo e que agora estavam sofrendo com
um propósito.
Uma maneira de evitar cair no pecado da
omissão é simplesmente manter os olhos abertos
propositadamente para oportunidades de servir
as pessoas ao nosso redor. Mesmo assumindo o
compromisso de realizar pelo menos um ato de
serviço voluntário, altruísta e semelhante a Cristo
todos os dias, pode ajudar a manter afastada a
mentalidade passiva de pecado de omissão. Se o
homem rico da parábola tivesse assumido esse
compromisso, ele não teria ignorado Lázaro dia após
dia, e isso faria toda a diferença.
Com esta parábola, Cristo não nos diz que os
ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu;
mas corremos o risco de nos ater às coisas materiais
e esquecer os bens celestes. O pobre não tinha nada
nesta vida, e o rico tinha tudo, mas no final ambos
morreram. Cristo convida ricos e pobres, para
alcançar o céu. Quão corretamente alguém disse: “Ao
homem que tem Deus não lhe falta nada”. Vamos fixar
nosso olhar nas coisas que estão acima.
Pastoral da Comunicação
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Charge do Patiño

Comemoração
pela passagem do
Dia das Etnias
Nos primórdios da história de Encantado, os seus
habitantes provieram da miscigenação de índios com
portugueses, de portugueses com afrodescendentes,
de afrodescendentes com índios e de outras etnias,
em menor número, de cujas uniões, resultou um
povo singular, dedicado à caça, à pesca e a uma
agricultura rudimentar, apenas para seu sustento.
Houve um tempo em que já era hora de se iniciar o
desenvolvimento de nosso município, com a chegada
de levas e levas de imigrantes, em cuja chegada,
iniciou-se um processo de aculturação de todos esses
povos, já miscigenados, surgindo então, uma nova
civilização, caracterizada pela modernização dos
métodos de cultura, voltada para o desenvolvimento
social e econômico.
A partir de 1824, com a chegada dos alemães
desde São Leopoldo, o Alto Taquari foi povoado
pelos teutos e após 1875 e anos subsequentes,
vieram os italianos, que ocuparam as partes altas da
região, compreendendo a área do atual município
de Encantado e seus antigos distritos, provenientes
dos municípios de Garibaldi e de Bento Gonçalves
precipuamente. Os imigrantes italianos deixaram
entre nós uma marca profunda de sua cultura e de
suas tradições, que permanecem até hoje, em nossos
costumes, em nossas tradições, em nossa culinária e
demais aspectos de nossa identidade social.
Para tributar uma justa homenagem às etnias,
que fizeram parte de nossa história e do nosso
desenvolvimento, em 2006, por sugestão do
Conselho Municipal de Cultura, foi encaminhado à
Câmara de Vereadores um projeto de lei, visando à
instituição do Dia das Etnias, em nosso Município,
para serem celebradas, anualmente, no último
domingo de setembro, que uma vez aprovado
resultou na elaboração da Lei nº 2730, de 9 de agosto
de 2006. Desde então, o Município passou a celebrar
o Dia das Etnias.
Corroborando com essa iniciativa laudatória, o
nosso lapidar poeta, Dr. Jorge Moreira, pontificava
em ode magnífica, no ano de 2013, com os seguintes
versos:
“Chegaram os imigrantes para a Terra de
ninguém... Nos olhos, o pranto lhes vem: Sua Pátria
ficou distante.... e parece que faz anos, trabalharam,
plantaram, pouco a pouco se adaptaram, muitas
lutas e desenganos...
Enfim, a terra sonhada, pouco a pouco
desbravada, a suor e sangue lavrada, pelo braço do
colono, perdendo noites de sono, pelas encostas
escarpadas, veio a festa da semente, a fartura, o paiol
cheio... de outro lado, também veio, a saudade da sua
gente!...
Concitamos a todos encantadenses, que se
lembrem, num gesto de gratidão, neste mês, de
recordar com sentimento,
a saga dos imigrantes
italianos, alemães e
demais etnias que
deixando sua pátria,
seus costumes, sua
cultura, suas tradições,
sua língua, seus amigos
e vieram ajudar no
desenvolvimento de
nosso Município.
Ampère M. Giordani
Membro do Conselho
de Cultura e membro da Academia Literária do Vale do
Taquari (Alivat), cadeira número 16.

BAIXE O APLICATIVO

E OUÇA A
RÁDIO
ENCANTADO

NO CELULAR

@jornalopiniaovaledotaquari

20 JORNAL OPINIÃO

27 de setembro de 2019

ENCANTADO

TORNEIO INTERNO DO CLUBE COMERCIAL MOBILIZA OS TENISTAS
O Departamento
de Tênis do Clube
Comercial de
Encantado realizou
no final de semana
a terceira edição do
torneio interno na
modalidade simples.
Quatro categorias
foram realizadas.
Os campeões foram
João Olsefer, Vinicius
Volken e João
Turatti.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Finais
Iniciantes: João Olsefer 2x1 Fábio Vitória
(Parciais: 5/7, 7/5, 10/8)
3ª Classe: Vinicius Volken 2x0 Fulvio Reis
(Parciais: 7/6, 5/4 desistência)
2ª Classe: Vinicius Volken 2x0 Vinicius Turatti
(Parciais: 7/6, 6/3)
1ª Classe: João Turatti 2x1 João Polido
(Parciais: 1/6, 6/3, 10/6)
>> O torneio também mobilizou as crianças,
que receberam medalhas pela participação.

Crianças também receberam medalhas pela participação

João Turatti e João Polido

Felipe Olsefer, João Olsefer, Fábio Vitória e
Leonardo Tramontini

Fulvio Reis e Vinícius Volken

Vinicius Turatti e Vinicius Volken
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evento
ocorre no
feriado do
dia 15 de
novembro

no ano Passado, Público se diVertiu com seus Pets Pelas ruas do centro

2º CãoMiada Solidária
está com inscrições abertas

E

stão abertas as inscrições
para participar da 2º
CãoMiada Solidária. O
evento, promovido pelo Grupo
Encantado de Comunicação e
Dália Agropecuária, está marcado
para o dia 15 de novembro.
Para participar do evento há
duas formas: mediante a doação
de cinco quilos de ração pet
adquirida na Dália Agropecuária
de Encantado ou de Arroio do
Meio. No ato, o participante irá
receberá uma camiseta e uma
bandana personalizada, de forma
gratuita. Ou para quem doar dois
quilos de ração pet receberá uma
bandana personalizada. O mimo
será entregue enquanto durarem
os estoques. A ração arrecada
através das inscrições será
destinada as entidades protetoras
dos animais.
Neste ano, a concentração dos
participantes e seus amigos de
quatro patas será em frente à
Dália Agropecuária de Encantado,
na rua Guerino Lucca, nº 315,
Centro. A CãoMiada iniciará
às 9h, seguindo até a Praça da
Bandeira, onde estará ocorrendo
o tradicional Festival do Sorvete.
Durante toda a manhã haverá
show de adestramento e sorteio
de brindes. Além disso, o
Concurso Pet Cão e Gato.
Vanessa Paliosa
jornalista

aPoio
Critério e premiação
*Melhor Fantasia Cão
(1º lugar - 30 quilos de ração; 2º lugar - 20 quilos de ração; e
3º lugar 10 quilos de ração);
*Cão mais parecido com o dono
(1º lugar - 30 quilos de ração; 2º lugar - 20 quilos de ração; e
3º lugar 10 quilos de ração);
*Maior e Menor Cão
(20 quilos de ração para cada um);
*Melhor Fantasia Gato
(1º lugar - 10 quilos de ração; e 2º lugar - 8 quilos de ração);
*Maior e Menor Gato
(10 quilos de ração para cada um).

a 2º CãoMiada conta
com o apoio da
Hercosul alimentos,
royal Canin, Monello
e Pedigree, marcas
fabricantes e
patrocinadoras das
rações que serão
doadas no concurso.
No dia, também,
visando o meio
ambiente e o cuidado
com cada animal
será fornecido água e
embalagens para os
dejetos dos pets.
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50 anos de
casados
Élio e Sonia Piccinini comemoraram os
50 anos de casados, na sexta-feira, 20 de
setembro. Após a celebração da missa
foi servido um coquetel aos convidados
que estiveram presentes na comunidade
de Linha Palmas Arroio do Meio. Eles
receberam o carinho especial dos filhos
Henrique e Fábio e dos netos.
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Bodas de Ouro
Agenor e Milina Lancini comemoraram Bodas de Ouro, no sábado,
dia 14, na Igreja São Carlos de Palmas. Após, recepcionaram os
convidados no salão da comunidade. Na foto, neto Felipe, filhas
Marisete e Ivanete e genro Alberto.

ElianE FachinETTO FOTOgRaFia

Casamento
Rafael e Fernanda casaram no dia 19, em Belo
Horizonte, na Paróquia Santa Rita de Cássia. No
sábado, dia 21, foi dia de comemorar juntamente
com amigos e familiares. Felicidades ao casal!

Sofia
A gauchinha Sofia está
com seis meses. Ela é filha
de Jessica Correa e Lucas
Gheno.

50 anos de
matrimônio

Brayan
Seis meses do Brayan, filho de Fernanda Blau e
William Rodrigues da Silva de Encantado.

Dia 21 de setembro,
na comunidade de Linha
Alegre, Muçum foi
comemorado as Bodas de
Ouro de Giacomim Pedro
Villa e Zenilda Tedesco
Villa. A comemoração
foi ao lado das filhas
Rosangela, Eliane e
Patricia e netos Júnior e
Leticia.
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Helena

Um aninho

Seis meses da Helena,
filha de Lucimara Fleck e
Wilian Slaghenaufi.

Primeiro aninho da
Larissa, filha de Carol
Sangalli e Glauco da Silva.
A comemoração foi na
Casa de Festas Festerê
, no sábado, dia 14 de
setembro.
KaRiNE CONzaTTi FOTOGRaFia
KaRiNE CONzaTTi FOTOGRaFia

Mariah
Mariah Tonini Conzatti,
quatro anos. Ela é filha de
Tiago Conzatti e Maiqueli
Tonini Conzatti.

Martim
Martim Klanovicz Damasio, dois
meses. Ele é filho de Eliane Maria
Klanovicz e Alexandre Damasio.
GiSElE CaSTOlDi

KaRiNE CONzaTTi FOTOGRaFia

Aníver da Lívia
Lívia Pederiva
completou 12 anos, no
dia 19 de setembro. Ela
recebe os parabéns de
toda família!

Smash The Cake
Rafael. Ele é filho do
casal Raquel e Joel Costa.

Valentina
Ensaio da Valentina Nunes da Silveira.
Ela é filha de Adriana Santos Nunes e
Rodrigo Oliveira da Silveira.
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Instagram: @mulheresdebomgosto

A moda para jovens senhoras

A

PÁG 4

idade não deve de
maneira alguma
ser empecilho para
a vaidade feminina ficar
de lado. Aliás, idade não
é desculpa para não ter
estilo.
Todas nós sabemos
que depois dos 50-60
anos ocorrem algumas
mudanças no corpo da
mulher, mas isso não
pode ser impeditivo para
ela estar bem arrumada.
Basta ter equilíbrio e bom
senso.
Existe uma regra para
esta faixa etária de
mulheres, as roupas não
devem ser justas demais,
mas em hipótese alguma
devem ser muito largas e
sem shape (corte e forma).
É importante entender
que as roupas em
alfaitaria (calças e
bermudas), as camisas
mais alongadas e os
vestidos tipo chemisier
são coringas no guardaroupa das jovens
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CAROLINE PASETTI
personal stylist
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senhoras.
Todas as peças devem
seguir a seguinte norma:
a região na qual você
quer disfarçar deve estar
vestida de tons neutros
e sóbrios. Já a região
que você pode exibir
pode estar coberta por
estampas e cores mais
chamativas.
O comprimento indicado
das peças inferiores deve
ser até o joelho, esqueça
as peças que acabam no
meio da coxa (por mais
que seu corpo esteja em
forma), não favorecem a
maioria das mulheres e
não são elegantes.
Os decotes devem
ser discretos, caso você
queira mostrar uma parte
do corpo, opte por mostrar
um pouco das costas e
ombros.
Os tecidos devem ser
preferencialmente sem
elastano, pois esses
marcam demais. Tecidos
fluidos e linho são mais

elegantes.
Cores, não é necessário
deixar de usar nenhuma
cor em função da
chegada da fase madura,
apenas deve haver
sintonia entre o seu estilo
e o restante do look.
Quando decidir por cores
ou estampas vibrantes,

opte por modelagens e
tecidos clássico (assim
haverá equilíbrio).
Acessórios são
essenciais. Eles atualizam
o visual e dão vida até
mesmo para as peças
mais básicas. Se você
tem bastante busto ou é
mais baixinha, opte por

colares compridos ou
gargantilhas discretas. Se
você possui pouco seio,
pode investir nos maxi
colares. Com essas dicas
é possível coordenar um
ótimo armário. Porém,
o mais importante de
tudo é ser feliz sendo nós
mesmas.

HORÓSCOPO

fròtole del

bigolin
NA SALA DE AULA
Esta aconteceu recentemente numa sala de aula da
universidade, em Porto Alegre.
Uma professora do curso de Jornalismo estava
acabando de dar as últimas orientações para os alunos,
acerca da prova final que ocorreria no dia seguinte.
Finalizou alertando que não haveria desculpas para
a falta de nenhum deles, com exceção de um grave
ferimento, doença ou morte de algum parente próximo.
Um engraçadinho, que sentava no fundo da classe,
perguntou com aquele velhor ar de cinismo.
- Dentre esses motivos justificados, podemos incluir o
de extremo cansaço por atividade sexual?
A classe explodiu em gargalhadas.
A professora aguardou pacientemente que o silêncio
fosse restabelecido na sala. Tão logo isso ocorreu, ela
olhou para o aluno e respondeu:
- Isso não é motivo justificado. Como a prova será em
forma de múltipla escolha, você pode vir para a classe e
escrever com a outra mão. Ou se não puder sentar-se,
poderá respondê-la em pé.

Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Evite conversinhas durante o expediente de serviço. Se
não tem emprego, poderá lucrar com algo feito em casa.
Não tenha medo de mostrar o que sente a quem ama. Se
está só, os astros avisam que um amor está para chegar.

Em casa, vai atuar como suporte da família. Saberá lidar
com desafios. Momento de renovação profissional. Os
astros avisam que há risco de exageros: não cobre tanto
seu par.

Touro (21/4 a 20/5)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Esse é um momento de escolhas profundas, em que
poderá se reinventar e dar uma guinada em sua vida.
Terá prazer em curtir a companhia dos parentes. Chance
de começar uma relação séria.

Poderá ganhar um dinheiro a mais caso trabalhe por
conta. Talvez precise finalizar pendências profissionais.
Saia com os amigos para um programa diferente. É
grande a chance de reatar um antigo namoro.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Momento favorável tirar as ideias do papel e colocá-las
em prática. Evite mexer em dinheiro que está guardado.
Se você pretende prestar concurso, os estudos deverão
render.

Na área profissional, chegou a hora de fechar ciclos. Você
poderá aconselhar seus amigos. Aceite convites para
eventos ligados ao seu trabalho. Se já tem um amor, a
sintonia será total.

Câncer (21/6 a 21/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Seu desejo será aproveitar a convivência com as
pessoas próximas.Disposição e autoconfiança darão o
clima de hoje no seu emprego. Resolva as dificuldades
com sua cara-metade sem brigar.

No serviço, vai brilhar ao mostrar toda a sua capacidade.
Uma força maior fará com que lute pelos seus objetivos.
Faça algo fora da rotina. A dois, valorize o clima de
intimidade.

Leão (22/7 a 22/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

Poderá se destacar no serviço graças ao seu jeito de
lidar com os colegas. Deve ter surpresa com oferta
vantajosa de emprego. Evite compras por impulso.

Mesmo com algumas tarefas a cumprir, você vai se
divertir com amigos ou parentes. Guarde segredo sobre
seus projetos profissionais. Evite assinar contratos antes
de ler bem. Deixe tudo de lado e se entregue à paixão.

Virgem (23/8 a 22/9)
Arrumar suas coisas e doar o que não usa mais abre as
portas para a prosperidade. Procure dicas de como fazer
seu dinheiro render mais. No trabalho, estão favorecidos
acordos. Na união, o clima é amoroso.

Peixes (20/2 a 20/3)
Os astros abençoam uma reviravolta na sua carreira. O
momento é de sucesso e crescimento. Ótima semana
para se divertir com a turma. Uma amizade pode se
tornar um grande amor!

