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Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 28/02/2020 A 5/03/2020

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

eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

MARINO DEVES, 
vereador do PP, durante 
discurso na tribuna da 
sessão da Câmara de 
Encantado

ARQUIVO JO

A maior 
obra em 

andamento no 
município de 

Encantado é a 
UTI.

A CARAVANA  
DA VERGONHA

Um dos custos 
da civilização é 
o imposto que 

pagamos. Com ele, os 
governos tem o propósito 
de manter as estradas, 
a segurança pública, a 
educação, a saúde e todo 
o aparato administrativo 
para que a máquina 
pública funcione. Porém, 
infelizmente, esses 
recursos são utilizados 
por alguns oportunistas 
que debocham da cara 
da sociedade, em uma 
legítima farra com o nosso 
dinheiro. Essa gastança 
paga pelo contribuinte, 
denominação equivocada, 
uma vez que a cobrança 
é compulsória, sustenta 
privilégios de castas que 
usufruem de um aparato 
estatal para prazeres 
incompatíveis com a 
realidade da imensa 
maioria da população. 

Apenas no ano de 2019, 
Rodrigo Maia viajou 250 
trechos com aviões da 
FAB. Isso significa que o 
Presidente da Câmara dos 
Deputados voou quase 
todos os dias do ano 
com o nosso dinheiro, 
sendo 52 ao seu Estado 
natal, o Rio de Janeiro. 
Há dois meses, uma cena 
inusitada demonstrou esse 
comportamento abjeto, 
quando em um voo de 
carreira rumo a Brasília, no 
aeroporto do Galeão-RJ, 
Paulo Guedes, Ministro da 
Economia, despachava em 
uma poltrona comum, em 
meio ao povo, enquanto 
ao lado, um jatinho da 
FAB aguardava Maia para 
deslocá-lo à capital federal. 

Seu colega, presidente 
do Congresso Nacional, 
Davi Alcolumbre, foi 
mais modesto e utilizou 
“apenas” 52 vezes os 
serviços da aeronáutica 
brasileira, na maioria 
das vezes para retornar 
ao seu Estado, o 
Amapá. 

Se isso já é um 
absurdo, os dados a 
seguir demonstram 
que o esbanjamento é 
característica de muitos 
que discursam a favor 
dos pobres, mas levam 
uma vida nababesca 
paga justamente por 
quem menos tem. 
Conforme o portal R7, 
a ex-presidente Dilma 
Roussef, em 2018, ano 
em que disputou uma 
vaga ao Senado, gastou 
R$ 1.368.438,28 com 
assessores, veículos 
e viagens. Em 2019 
não foi diferente, com 
direito a “merecidos” 42 
dias de férias em Nova 
York e outras voltas 
pelo mundo.

Os números 
são ainda mais 
vergonhosos se 
levarmos em conta 
os gastos que o ex-
presidente Lula teve 
durante o período em 
que esteve preso. De 
acordo com o portal 
UOL, da Folha de 
São Paulo, entre 2018 
e 2019, enquanto 
esteve detido em 
Curitiba, ele utilizou 
R$ R$ 847.282,62 
com assessores, 
veículos, seguranças, 
combustíveis, etc. Esse 
ano, as mordomias 
devem continuar, com 
visitas já feitas ao Papa 
e a outros líderes, 
também de esquerda, 
na Europa. 

O tema é revoltante 
e precisa ser debatido. 
Propostas para o fim 
desses absurdos já 
estão protocoladas 
no Congresso, basta 
saber se nossos 
parlamentares estarão 
dispostos a ouvir as 
ruas e acabar com essa 
verdadeira caravana da 
vergonha...

AUSÊNCIA DE PLACA

Leitor percebeu a ausência da placa de Proibido Dobrar à Esquerda, na Rua 
13 de Maio, para quem trafega pela Duque de Caxias em direção ao centro. 
Com a implantação do estacionamento rotativo, a 13 de Maio passou a ser 
mão única. A placa só orienta os motoristas que transitam pela Duque de 
Caxias no sentido à ERS 129. 

ESTACIONAMENTO OBLÍQUO?
Na rua Miguel Luiz Pretto, também no centro, os condutores estão 

estacionamento os carros de forma oblíqua, mas não existe nenhuma placa 
que indica este tipo de estacionamento.

04/03 - Josilco Marins (Tio Kiko), 57 anos.
Cemitério da cidade de Miraguaí-RS.

04/03 - Geltrudes Martineli Carboni, 70 anos.
Cemitério na comunidade de São João de Relvado. Funerária Arezi.

 04 /03 - Decio Batista Cadore, 77 anos
Cemitério de Capitão. Funerária Arezi.

A Administração Municipal 
oficializou na segunda-feira (02), em 
Porto Alegre, a adesão ao termo de 
ação e cooperação com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado (SSP), 
que permite o compartilhamento das 
imagens do videomonitoramento do 
Município de Nova Bréscia com os 
Centros Integrados de Comando e 
Controle (CICC), de Lajeado e, em 
seguida, de Porto Alegre. 

O moderno sistema de 
monitoramento que existe na cidade 
hoje é composto por seis pontos, que 
totalizam 14 câmeras - sendo uma 
delas de visão 360º - distribuídas 
em pontos estratégicos, conforme 
indicação da Brigada Militar. 

Com a adesão ao termo, as 
imagens, que antes ficavam retidas 
apenas no Centro de Controle 
Operacional (CCO), junto à 

Brigada Militar local, agora ficarão 
interligadas ao Estado, onde serão 
acompanhadas 24 horas por dia pelo 
(CICC), uma medida que facilitará 
o acompanhamento de abordagens, 
veículos, situações de vandalismo, 
acidentes de trânsito, entre outros. 

Com a união entre Município 
e Estado, o sistema atual ainda 
passará a contar com três câmeras 
com tecnologia que permite a 
leitura das placas dos veículos, o que 
facilitará a investigação de possíveis 
irregularidades, como busca por 
veículos roubados ou clonados 
e até mesmo busca por meio de 
mandatos de busca e apreensão. 
Ainda está prevista a instalação de 
novas câmeras, 8 delas modelo Speed 
Dome (360º graus) e mais 6 fixas, 
além de um programa gerenciador de 
imagens.  

NOVA BRÉSCIA
Município se une ao Estado  
para aumentar a segurança  
da população
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Quem trafega 
pela ERS-129, 
ERS-130 e na 

cidade de Encantado 
já consegue ver o 
monumento do Cristo 
Protetor. A obra, que 
completou sete meses 
de trabalho intenso, 
será a maior da América 
Latina e a terceira do 
mundo. Localizada a três 
quilômetros da Lagoa 
da Garibaldi, no Morro 
das Antenas, a estátua 
alcançou nesta semana 
30 metros de altura.  

Assim como o famoso 
monumento do Rio 
de Janeiro, a estátua 
encantadense terá a 
imagem de Jesus Cristo 
com os braços abertos. O 
projeto prevê 36 metros 
de altura para o corpo, 
que será sustentado 
por um “pedestal” de 
cerca de seis de altura 
e, ainda, uma base de 
aproximadamente 120 
metros quadrados. A 
envergadura dos braços 
será de 36 metros. Lá 
do alto não é apenas 
a estrutura que atrai 
olhares, pois o panorama 
é surpreendente. 

De acordo com o 
empresário e integrante 
da Associação Amigos 
do Cristo, Robison 
Gonzatti, até o final 
do mês, a estrutura de 
concreto, que chega ao 
coração (de vidro) do 
Cristo estará concluída. 
“A partir daí, os 
trabalhos se concentram 
na construção dos 
braços e da cabeça, 
que será de estrutura 
metálica. Essa fase tem 
previsão de ser finalizada 
até o final de agosto, 
contando o içamento, 
ou seja, a montagem. 
Em paralelo, os detalhes, 
como o cabelo, olhos, 
nariz, estarão ganhando 
forma pelas mãos do 
profissional Genésio 
Moura”, explica. 

Essa etapa está 
prevista para ser 
concluída em novembro. 
Para findar o ousado 
projeto será instalado 

religiosidadeconclusão da obra está prevista para dezembro deste ano

Estátua do Cristo Protetor de 
Encantado já tem 30 metros

Uma obra edificada  
por várias mãos

Além da religiosidade, fé e turismo, o Cristo 
Protetor de Encantado mostra o envolvimento da 
comunidade para que o projeto seja concluído. 
Desde área de terra, doadas ao município no mês 
de março de 2019, até arrecadação em dinheiro 
que é realizada por entidades, empresas e pessoas 
físicas. Já o Poder Público auxilia em melhorias 
das estradas que levam até o monumento. 

Com o intuito de reconhecer estas pessoas, 
a Associação fará um memorial, onde ficará 
registrado o nome dos doares em um livro ou 
placas, conforme a cota de contribuição:

Até R$ 1.000 - Livro Ouro;
De R$ 1.001 até R$ 5.000 - Placa Bronze;
De R$ 5.001 até R$ 10.000 - Placa Prata;
De R$ 10.001 até R$ 30.000 - Placa Ouro;
A partir de R$ 30.001 - Placa Diamante.

Investimento de  
R$ 1,6 milhão

O investimento da obra é estimado em 
R$ 1,6 milhão. Até o momento, foram gastos 
cerca R$ 600 mil e arrecadados R$ 400 mil. 
Interessados em ajudar podem realizar depósito 
na Cooperativa Sicredi, agência 0136, conta 
5567-5, no nome da Associação Amigos do 
Cristo de Encantado, CNPJ 33302974/0001-
89. É importante enviar o comprovante para a 
página da entidade no Facebook (facebook.com/
cristoencantado). Outra forma de contribuir é 
com a Ação entre Amigos que está sendo lançada, 
nos próximos dias. 

“A grandiosidade desta edificação e tudo o 
que ela representa demanda de um esforço por 
parte da comunidade da mesma envergadura. 
Por isso a importância da colaboração de cada 
um - das famílias, pessoas jurídicas - precisa 
ser reforçada. Temos que olhar a relevância da 
obra para o futuro, para o município e o Vale do 
Taquari. Temos que enxergar como autoestima, 
fé e geração do desenvolvimento econômico e 
social. Precisamos fortalecer essas doações para 
dar continuidade, pois de uma maneira ou outra 
todos serão beneficiados”, reforça Rafael Fontana, 
empresário e integrante da Associação. 

Cerca de 30 pessoas compõem a entidade de 
forma voluntária e mais de 10 pessoas atuam no 
planejamento, supervisão, construção, apoio e 
montagem da estátua. 

o elevador, espaço que 
servirá como mirante 
para o público. Se 
tudo correr dentro do 
cronograma, a obra será 
inaugurada no mês de 
dezembro.   

Conforme Gonzatti, 
nesse período de 
construção dos braços e 
da cabeça, o local estará 
fechado para visitação, 
pois será necessário 
ocupar o entorno da 
estrutura já edificada. 
“Até metade e o final do 
mês de março haverá 
acesso, depois será 
interditado para que se 
possa dar continuidade 

aos trabalhos garantindo 
a segurança dos 
visitantes”, alerta. 

Vanessa Paliosa 
jornalista

visão interna 
de onde será 
instalado o 
elevador

próxima 
etapa será a 
construção 
dos braços e 
da cabeça

FOTOS: VANESSA PALIOSA
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

ExpoRoca e Fecarpa 
evidenciam potencial do 
município

E a partir desta sexta feira (6) até o próximo 
domingo (8), o município celebra o seu principal 
evento: a 8ª ExpoRoca e 11ªFecarpa. A abertura 
oficial será hoje, a partir das 19h, e logo após haverá 
a apresentação das Orquestras Municipais de Roca 
Sales e Encantado, às 20h30min tem a Discoteca 
do Chacrinha e, às 22h, Serginho Moah faz o show. 
A grande atração do evento será o show do cantor 
sertanejo universitário Thiago Brava, neste sábado 
(7), com início às 23h. A abertura da noite de 
sábado fica por conta de Guilherme Mecca, artista 
de destaque na serra gaúcha e em todo o Estado. No 
domingo, os shows iniciam às 11h com o Musical 
Calmon, às 14h30min tem Luan Ludwig, às 17h 
se apresentam Tchê Garotos e, às 20h, Barbarella. 
Além dos shows haverá feira da indústria, comércio, 
serviços e agronegócio, feira de artesanato, 
gastronomia à base de peixe, brinquedos infláveis, 
espaço para cultura e turismo. 

Câmara de Vereadores sedia 
encontro regional 

A Câmara de Vereadores, em parceria com a 
Associação dos Vereadores do Vale do Taquari 
(AVAT), promove neste sábado (7), mais um 
encontro regional de legislativos municipais. A 
programação inicia às 8h30min no Plenário da 
Câmara com a palestra “Eleições Municipais: 
Condutas Vedadas – Poder Legislativo”, com 
a advogada e especialista em direito público e 
tributário, Gabriele Valgoi. O evento é aberto a toda 
a comunidade.

Cartório 
lança 
projeto de 
incentivo à 
leitura

O Cartório de 
Registros Públicos 
lançou um projeto de 
incentivo à leitura. 
Todas as crianças que 
forem registradas 
ganham um livro. O 
objetivo é proporcionar 
aos bebês o contato 
precoce com os livros, 
incentivando os pais 
a lerem para eles, 
proporcionando assim, 
além de um momento 
lúdico, a troca de afeto 
entre pais e filhos. 
São vários os títulos 
distribuídos, desde 
clássicos como Branca 
de Neve, Pinóquio, 
Cinderela, Turma da 
Mônica e Barbie.

As redes municipal e 
estadual de ensino foram 
convidadas para uma 
dinâmica envolvendo o 
trabalho artístico feito 
no muro da indústria 
Decibal Móveis. Através 
do grafite, de autoria 
dos artistas Rafael “Apa” 
Ferreira e Guilherme 
“Ufa” Cavion, de Caxias 
do Sul, a empresa conta 
a história e enaltece a 
cultura de Muçum. A 
obra, toda subsidiada 
pela empresa, sem 
patrocínios e custos ao 
Poder Público, segue uma 
sequência de fatos que 
retratam a colonização, 
religiosidade, festividades 
e engenharia militar, uma 
das principais marcas da 
Princesa das Pontes. 

A atividade com os 
estudantes ocorre em 
duas fases. A primeira 
contempla parte dos 
alunos do Ensino Infantil 
ao Ensino Médio da 
rede municipal. Após, o 
mesmo acontece com os 
alunos da Escola Estadual 
Souza Doca. Para a 
secretária de Educação, 
Cristiane Di Domenico, 
além de conhecer a arte 
de rua, presente em 
grandes cidades, a ideia 
é encontrar uma forma 
alternativa de ensinar 

MUÇUM

Grafite em muro de empresa 
conecta alunos à história  
DO MUNICÍPIO

mais sobre o município. 
“O Rafael e o Guilherme 
contaram sua história e 
explicaram um pouco 
sobre o trabalho que 
fazem e reforçaram o que 
é trabalhado em sala de 
aula e se refere a nossa 
cidade”, destaca. 

O principal objetivo 
da Decibal, que 
neste ano chega ao 
seu quadragésimo 
aniversário, é presentear 
o município. O 
empresário, Nelson 
Civardi, salienta que a 
homenagem retrata a 
história da colonização 
e preserva a memória da 
imigração que colonizou 
a região. Para Civardi, a 
dinâmica com as escolas 
integra a comunidade, 
oportunizando aos 
alunos a vivência da arte. 
“Outro foco importante 

é fomentar o turismo 
cultural agregando 
atração diferenciada na 
localidade e democratizar 
a cultura, criando um 
espaço de arte acessível à 
toda população”, ressalta 
o empresário, que pede 
a comunidade, para que 
cuide do muro, evite 
pichações ou qualquer 
outra avaria.

A Administração 
Municipal e a Secretaria 
da Educação, agradecem 
o convite feito pela 
indústria. “Tenho certeza 
que este é um momento 
a ser eternizado na 
memória de nossos 
educandos, assim 
como de todos que 
tiveram oportunidade 
de participarem. 
Nosso muito obrigado 
a Decibal”, finaliza 
Cristiane.

O que é o 
grafite? 

A arte do grafite 
é uma forma de 
manifestação 
artística em espaços 
públicos. A definição 
mais popular diz que 
o grafite é um tipo 
de inscrição feita 
em paredes. Existem 
relatos e vestígios 
dessa arte desde o 
Império Romano. 
Seu aparecimento 
na Idade 
Contemporânea 
se deu na década 
de 1970, em Nova 
Iorque, nos Estados 
Unidos. Alguns 
jovens começaram a 
deixar suas marcas 
nas paredes da 
cidade e, algum 
tempo depois, essas 
marcas evoluíram 
com técnicas e 
desenhos. Ele foi 
introduzido no 
Brasil no final da 
década de 1970, em 
São Paulo. Hoje, 
o estilo nacional é 
reconhecido entre os 
melhores de todo o 
mundo.

muro da indústria decibal móveis recebeu a pintura

alunos que participam do projeto

 FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Falta menos de um mês para mais 
uma edição histórica do Canto 
da Lagoa. O evento, que ocorre 

de 27 a 29 de março, no Parque João 
Batista Marchese, em Encantado, além 
de atrações para toda a família irá 
sortear um Ônix 0km entre o público 
que adquirir passaporte para os dias 
27 (sexta-feira) e 28 (sábado). O 
passaporte já está sendo comercializado 
ao valor de R$ 20, sendo que sua 
compra pode ser realizada na Prefeitura 
Municipal de Encantado.

 A Comissão Organizadora lembra 
que não haverá comercialização 
antecipada de ingressos para um único 
dia. Na sexta-feira (27) o valor para 
acessar ao ginásio será de R$ 10,00. Já no 
sábado (28), os ingressos serão vendidos 
ao custo de R$ 20,00, sem direito ao 
sorteio do carro. Estudantes e idosos tem 
o benefício de meia-entrada e crianças 
de até 10 anos de idade não pagam. No 

domingo (29), haverá uma ação solidária 
em prol da Lívia Teles. O acesso ao 
ginásio será mediante uma contribuição 
espontânea. Todo o valor será revertido 
à campanha Todos pela Lívia. 

Para uma melhor acomodação, o 
festival conta com a comercialização 
de mesas com 6 lugares, que dá direito 
a seis ingressos e acesso ao evento. O 
valor é de R$ 350 para a sexta-feira. 
Para o sábado as mesas estão esgotadas, 
mas há possibilidade de compor a 
lista de espera, o investimento é de R$ 
450,00. A compra pode ser feita junto 
a Associação Comercial e Industrial de 
Encantado (Aci-E).

A abertura dos portões do parque e 
atendimento na Praça de Alimentação 
funcionará das 18h às 2h, na sexta; 
das 11h às 3h, no sábado; e das 13h às 
20h, no domingo. O acesso ao parque é 
gratuito. 

canto da lagoafestival ocorre de 27 a 29 de março no parque

Começa a venda do passaporte 
que dá direito a concorrer ao carro

Sorteio do carro será no domingo
O Ônix zero km 1.0 de quatro portas (de acordo com a Portaria nº 422, de 

18 de julho de 2013 - Ministério da Fazenda) será sorteado no dia 29 de março, 
após a divulgação do resultado da Fase Estudantil, às 18h. Para validação do 
cupom - que pode ser entregue na urna junto ao Centro Administrativo de 
Encantado até o dia 26 ou na urna que será disponibilizada no Parque, nos dias 
do Festival, até 10 minutos antes do sorteio - e participação é indispensável que 
todos os campos estejam preenchidos.

MÚSICAS 
CLASSIFICADAS
Na última sexta-feira (28), foram 
selecionadas as sete músicas 
que subirão ao palco do Canto da 
Lagoa 2020 na fase Nacional e as 
14 da etapa Regional. A Comissão 
Organizadora do evento juntamente 
com os jurados, composto por Mauro 
Moraes, Marcelo Delacroix, Simone 
Rasslan, Zoca Jungs e Roger Lerina, 
divulgou o resultado da triagem, na 
página do evento no Facebook. 

FASE NACIONAL

Titulares:
1) Armaduras - Rodrigo Maia/Diego 
Muller - Porto Alegre;
2) Clandestino - Tuny Brum/Dilan 
Camargo - Santa Maria/ Porto Alegre;
3) Encantado - José Roberto Correa 
Ribeiro (Zebeto Correa) - Belo 
Horizonte;
4) Milonga do Amor Perfeito - Zé 
Alexandre /Jaime Vaz brasil - São 
Paulo/Porto Alegre;
5) Sobrepilcha - Rodrigo Morales/
Lucas Ramos - Porto Alegre;
6) Guitarreiro e Cantor - Kiko 
Goulart/Rogério Villagran - Lages/São 
Gabriel;
7) Apnéia - Daniel Conti/Bruno kohl - 
São Paulo/Porto Belo;
Suplentes:
1) Milonga Louca - Robledo Martins/
Rodrigo Bauer - Pelotas/São Borja;
2) Impasse - Ricardo Martins/
Rodrigo Bauer - Santana do 
Livramento/São Borja;
3) Sopapeando - Kako Xavier/Carlos 
Roberto Hahn - Pelotas/Tramandaí.

FASE REGIONAL 

Titulares:
1) Milonga Urbana - Agostinho Luís 
Agostini - Caxias do Sul;
2) Por Acaso - Urubatan Petrus – 
Encantado;
3) Utopia - Fernando Graciola/
Loresoni Barbosa - Encantado/
Farroupilha;
4) Quando Amanhecer - Fernando 
Graciola/Ivani Graciola/Thiago Vian – 
Encantado;
5) Do Início ao Fim - Alesssandro 
Cenci – Lajeado;
6) Bairrismo do Meu Canto - 
Luciano André Lucca – Lajeado;
7) Velho Rio Nova Canção - 
Eduardo Jacques – Lajeado;
8) Monges do Pinheirinho - Jorge 
Moreira/Thiago Casaril Vian/Fábio 
Tiecher - Encantado/Lajeado;
9) A Volta - Felipe Corrêa - Venâncio 
Aires;
10) Os Bailes da Minha Terra - 
Natalicio Cavalheiro/Moises Silveira 
de Menezes - Passo Fundo;
11) Estrelas Xiruas - Rafael Plentz 
Gonçalves – Casca;
12) Segredo do Universo - Roni Dal 
Pizzol - Banda Luauê – Encantado;
13) Caminhos Unos - Jamesson 
Abreu/Jaime Brum Carlos – Vacaria/
Restinga Seca;
14) O Que Te Faz - Matheus Dalla 
Lasta/Eduardo Barzotto – Encantado;
Suplentes:
1) Ela - Alesssandro Cenci – Lajeado;
2) O Assombro - Jamesson Abreu - 
Rafael Ferreira – Vacaria;
3) Tiro de Laço - Clairton Carvalho – 
Estrela.

O EVENTO
O Canto da Lagoa 2020 é uma realização da Associação Cultural Encantado em 

parceria com a Administração Municipal de Encantado. Conta com o patrocínio 
cultural de Fontana SA, Baldo SA, Ciamed Distribuidora de Medicamentos e da 
Vini Lady Cosméticos. O financiamento é do Pró-cultura RS, Lei de Incentivo à 
Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de projeto aprovado 
pelo Conselho Estadual de Cultura. O evento tem ainda o patrocínio de Sicredi 
Região dos Vales e Dália Alimentos.

DOCUMENTAÇÃO
A organização reforça que os participantes das músicas classificadas em triagem 
precisam encaminhar a documentação complementar até a próxima terça-feira 
(10). Caso alguma canção classificada na triagem não apresentar a documentação 
necessária o suplente assumirá.
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ALMOÇO GRÁTIS ? 
“ISSO NON ECZISTE”

CELSO BENDER/DIVULGAÇÃO

O projeto de lei 224/2017, que 
reconhece a Suinofest como de 
relevante interesse cultural do Estado 
do Rio Grande do Sul, foi aprovado por 
unanimidade nesta terça-feira (3) pelo 
plenário da Assembleia Legislativa. A 
proposição é de autoria do deputado 
estadual Edson Brum (MDB). 

“A Suinofest é um evento que 
oferece diferentes atividades e que 
já é reconhecida nacionalmente, 
divulgando o nome de Encantado e se 
consolidando como um dos melhores 
festivais gastronômicos do nosso Rio 
Grande do Sul”, elogiou Brum. 

Criada na década de 90 para 
incentivar o consumo de carne suína, 
a Suinofest é promovida a cada dois 
anos no mês de junho em Encantado. 
A proposição possibilita também que 
o evento seja incluído no calendário 
oficial de eventos do Estado. 

Desde a sua primeira edição, a 
festa contribui com a economia do 
município. Nos dias de evento passam 
pelo Parque João Batista Marchese 
mais de 32 mil pessoas, usufruindo da 
gastronomia na praça de alimentação, 
além de compras, produtos das 
agroindústrias, artesanato, seminários, 
espaço aventura, roteiro Encantado e 

passeio recreativo.
O deputado Edson Brum destaca 

que o clima familiar é um ponto 
alto do evento, congregando as mais 
variadas etnias. Além de atrair turistas e 
promotores, a festa é uma oportunidade 
para vender, divulgar produtos e 
projetar negócios. 

A Suinofest é promovida pela 
Associação Comercial e Industrial 
de Encantado, com patrocínio da 
administração municipal, Câmara de 
Vereadores, órgãos públicos, bancos e 
cooperativas.

EDSON BRUM

Projeto de Lei que 
declara Suinofest 
como relevante 
interesse cultural  
do RS é aprovado

EVENTO É REALIZADO DE DOIS EM DOIS ANOS

ARQUIVO JO

brum é o autor do projeto

“Não há almoços grátis” é uma 
expressão do economista 
Milton Firedman, que pode 

ser complementada pelo Padre Quevedo 
(*), “isso non ecziste”. Expressam a ideia 
de que é impossível conseguir algo sem 
dar nada em troca. Serve para mostrar 
que qualquer serviço público ou despesa 
dos Governos Municipal, Estadual ou 
Federal não são gratuitos. Tudo é pago 
com os impostos: escola, policiamento, 
iluminação pública, coleta de lixo, 
estradas, salários, etc. Governos não 
dão nada. O que oferecem à população, 
representa apenas um pouco daquilo que 
recolhem em tributos. Deve-se aplaudir o 
administrador que tem a sensibilidade de 
direcionar investimentos que atinjam a 
maioria da população.

ELEIÇÃO
Nas eleições municipais deste ano, 

temos o dever de conhecer ou procurar 
conhecer os candidatos a vereador e 
prefeitos, que tenham propostas para 
dar a melhor destinação aos recursos 
recebidos da sociedade. É fundamental 
avaliar o seu currículo e sua vida 
profissional para saber das suas 
condições para bem exercer o cargo a 
que concorram. 

RECURSOS
Quando escolhermos nossos 

governantes, devemos eleger candidatos 
comprometidos com a boa aplicação 
do dinheiro arrecadado da sociedade, 
para que utilizem as verbas na 
qualificação dos serviços,  promovam 
o empreendedorismo, estimulando a 
implantação e a perenidade das empresas. 
Uma boa administração deve facilitar os 
investimentos privados, responsáveis pela 
geração de emprego e renda. Os recursos 
de uma Prefeitura não devem ser para 
empregos, mas aplicados nas necessidades 
básicas da população, como saúde, 
educação e infraestrutura. Os cidadãos 
precisam desmistificar, através da voto, a 
visão de que as dificuldades financeiras do 
erário, sejam sanadas com o aumento da 
arrecadação. É fundamental racionalizar 
os gastos.

(*) Padre Quevedo foi um especialista 

em parapsicologia que ficou famoso no 
Fantástico repetindo o bordão “Isso non 
ecziste”.

PEDÁGIOS
Os pedágios ganharam nesta 

semana novos ingredientes, com a 
decisão dos luminares da EGR de 
diminuir em apenas 10% o valor dos 
automóveis, mas elevaram em 52% para 
os transportadores e caminhoneiros. 
Neste sentido, foram oportunas as 
declarações da presidente da Associação 
Comercial de Industrial de Encantado 
(ACIE), Renata Galiotto, em entrevista 
ao programa Panorama 1580, da 
Rádio Encantado, no último sábado. 
Entrevistada pelo competente repórter 
Henrique Pedersini, denunciou que 
a nova sistemática de cobrança dos 
pedágios vai impactar negativamente 
na economia do Vale do Alto Taquari. 
Foi porta-voz da indignação de 
empresários, industriais, transportadores 
e caminhoneiros com essa medida, 
que atinge diretamente os custos das 
mercadorias e das matérias primas, 
produzidas no Alto Taquari ou vindas 
de outras regiões. O  aumento terá que 
necessariamente ser repassado ao frete, 
prejudicando a competitividade de 
comerciantes e industriais. Segundo a 
presidente Renata Galiotto, antes de novo 
formato, as empresas do Alto Taquari 
já computavam alguns milhões gastos 
anualmente com pedágio, prejudicando 
a sua concorrência no mercado. O 
Rio Grande do Sul já é um dos piores 
Estados para se produzir, em termos 
tributários. E conforme a presidente da 
ACIE, o Vale do Alto Taquari é talvez 
a região mais prejudicada, porque 
possui diversas praças da EGR. A EGR 
foi criada no Governo do petista Tarso 
Genro, apenas para explorar pedágios. 
Infelizmente, o governador José Ivo 
Sartori não teve coragem de fechar esta 
excrecência da Administração. O atual 
governador Eduardo Leite acena com 
essa possibilidade. Mas, enquanto isso 
a população paga para manter o DAER 
e a EGR que fazem o mesmo péssimo 
serviço. 

Até quando?

praça de pedágio de encantado

ARQUIVO JO
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Um dos casos 
policiais 
de maior 

repercussão em 
Encantado nos últimos 
tempos terá um novo 
capítulo nesta terça-feira 
(10), a partir das 9h.

Será submetido 
a Júri Popular pela 
segunda vez o homem 
que teria efetuado o 
disparo de arma de 
fogo que provocou a 
morte de Alyson Moraes 
Spegiorini, em frente a 
uma boate na cidade de 
Encantado, em 2016. 

Um novo julgamento 
será realizado uma vez 
que a sessão do dia 
22 de novembro de 
2018 foi anulada pelo 
Tribunal de Justiça (TJ). 
Na oportunidade, os 
jurados condenaram o 
segurança a uma pena 
de 10 anos de prisão. 

De acordo com 
informações repassadas 
pela assessoria da Juíza 
Jacqueline Bervian, na 
época em que a justiça 
anulou o julgamento, os 
jurados decidiram de 
forma contrária a prova 
dos autos do processo. 

A anulação atende a 
pedido do Ministério 
Público (MP) de 
Encantado, que recorreu 
da decisão mesmo o réu 
tendo sido condenado 
a 10 anos de prisão e 

estar preso até hoje. De 
acordo com o promotor 
André Prediger, a pena 
é branda se analisada 
a gravidade do crime. 
“Eu imaginava uma 
pena entre 15 e 17 
anos e a decisão dos 
jurados foi pela metade 
disso. A pena é branda 
se comparada com a 
covardia feita. Por isso 
me insurgi e tivemos a 
notícia positiva de que o 
júri foi anulado”, explica. 

Conforme o 
promotor, a expectativa 
para o novo julgamento 
é que se consiga 
aumentar a pena para 
o réu que assumiu ser 
o autor do disparo que 
resultou na morte do 
encantadense. “Ele 
merece uma pena mais 
severa”, garante. 

Henrique Pedersini

encantadoJOVEM FOI MORTO EM setembro de 2016 em frente a uma boate 

CASO ALYSON SPEGIORINI
Réu será julgado pela segunda 
vez na próxima terça-feira

O CASO 
Na madrugada do dia 17 de setembro de 

2016, Alyson Moraes Spegiorini foi alvejado 
por um disparo de arma de fogo em frente 
à boate Acordes, situada na Avenida Padre 
Anchieta. Houve um tumulto em frente ao 
estabelecimento. No mesmo dia, o segurança 
apresentou-se em Lajeado na Delegacia de 
Polícia. 

“Cobramos uma pena 
maior”, afirma pai de 
Alyson

Um dilema vive Jair Spegiorini, pai de Alyson. 
Na época da morte do filho, ele morava próximo do 
local onde ocorreu a confusão. Jair encontrou o filho 
caído na rua e presenciou a morte do jovem. Desde 
então, ele vive a expectativa de ver os envolvidos 
serem punidos. O resultado do primeiro julgamento 
não agradou o pai. “Cobramos uma pena maior e 
que os jurados analisem os fatos. Os 10 anos que ele 
pegou da outra vez foi uma pena muito branda, por 
isso lutamos para conseguir um novo julgamento e 
sem dúvidas esperamos uma pena maior”, afirmou. 
Familiares e amigos de Alyson organizam uma 
manifestação, a partir das 8h30min, em frente ao 
fórum de Encantado, para cobrar uma punição 
maior ao homem que confessou ter efetuado o 
disparo. 

primeiro 
júri popular 
ocorreu em 
novembro de 
2018 no fórum de 
encantado

alyson tinha 18 
anos quando 

faleceu

FOTOS: ARQUIVO JO
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vend barcositioc

roca salesprogramação tem feira do peixe, gastronomia e shows

8a ExpoRoca e 11a Fecarpa  
iniciam nesta sexta-feira
Produtos artesanais, 

agroindústrias, 
feira do peixe, 

comércio, maquinários, 
indústria, gastronomia e 
interatividade. Estes são 
alguns dos atrativos da 
8ª edição da ExpoRoca e 
11ª Fecarpa, que ocorrem 
neste final de semana, 
de 06 a 08 de março, no 
Centro Social Urbano, 
em Roca Sales. O acesso 
à feira e aos shows é 
gratuito. 

Além destas atrações, 
a feira também conta 
com um número 
recorde de expositores, 
que no total, passarão 
de 110 comerciantes 
e participantes. Outra 
novidade é o passeio de 
helicóptero, disponível 
ao público durante o 
dia, e com as vendas 
de ingressos a serem 
realizadas na hora. 

A presidente da 
feira, Marlisa Sartori 
Bratti, comemora 
o envolvimento da  
comunidade e o sucesso 
da programação.  
“Conseguimos atingir 
um número recorde 
de participação de 
expositores e contemplar 
na programação todos os 
públicos e preferências 
artísticas e culturais, 
conseguindo deixar o 
ingresso gratuito de 
acesso à feira e a todos 
os shows. Acredito que 
a ExpoRoca e Fecarpa 
de 2020 deixará um 
grande legado no nosso 
município”, destaca.

O presidente da 
Câmara da Indústria 
Comércio, Agropecuária 
e Serviços (CIC) de Roca 
Sales, Renato de Vargas, 
reforça que o comércio 
da cidade estará presente 
no evento. “Trinta 
estandes são de empresas 
de Roca Sales. Para a CIC 
isso é muito gratificante, 
pois poderemos 
mostrar a força do 
nosso comércio, que 
estará sendo muito bem 
representado”, explica. 

Nesse sentido, o 

prefeito Amilton Fontana 
destaca que o evento 
quer mostrar o potencial 
do município nas áreas 
da indústria, comércio 
e, principalmente, na 
piscicultura. “Estamos 
trabalhando muito 
forte na produção de 
peixes. Roca Sales já 
tem um abatedouro em 
funcionamento, que está 
habilitado no Sistema 
Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial 
Familiar Artesanal e de 
Pequeno Porte (Susaf), 
que permite que os 
produtos possam ser 
comercializados para 
todo o Rio Grande do 
Sul. No ano passado, 
num programa 
juntamente com a 
Emater e Governo do 
Estado, fizemos 27 
açudes justamente para 
fomentar a produção 
de peixes e, também, 
aumentar a renda dos 
agricultores. É um 
ramo que vai crescer 
muito. Hoje, já temos 
mais um frigorífico 
em andamento, que 
neste ano já deve 
começar as suas 
atividades. Em virtude 
disso, a feira também 
é uma oportunidade 
para mostrar a 
nossa gastronomia, 
principalmente, na área 
do peixe”, ressalta. 

Conforme dados da 
Emater/RS – Ascar de 
Roca Sales, o município 
conta com 72 produtores 
comerciais, 630 açudes e 
com isso são produzidas 
de 120 a 140 toneladas de 
peixes por ano.

Elisangela Favaretto 
jornalista

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

arena vai receber o show nacional com tiago brava, no sábado 

espaço das agroindústrias

COBERTURA ESPECIAL 
O Grupo Encantado de Comunicação 

(GeCOM) realiza uma ampla cobertura a partir 
desta sexta-feira (6). Acompanhe programas e 
boletins nas Rádios Encantado e Onda FM, além 
de conteúdo no site (rdencantado.com.br) e nas 
redes sociais das emissoras e do Jornal Opinião. 
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Salão Gastronômico 
à base de peixe

PROGRAMAÇÃO
DIA 06 (SEXTA-FEIRA) 
15h – Reunião da AMVAT – Encontro de 
Prefeitos. Local: Câmara de Vereadores
15h – Encontro de Soberanas e Primeiras-
Damas. Palestra com Tatiani Herrmann – 
Imagem Pessoal x Consumo Consciente. Local: 
Sociedade Recreativa e Cultural Rocassalense.
18h – Abertura da Feira Multissetorial
18h – Cerimônia Oficial de Abertura da 
8ª ExpoRoca e 11ª FECARPA – 2020 – 
Participação do Coral São José
19h – Orquestra Municipal de Roca Sales
19h30min – Orquestra Municipal de Encantado
20h30min – Apresentação Discoteca do 
Chacrinha
22h – Encerramento da Feira Multissetorial
22h – Show com Serginho Moah
23h30min – Show com Bico Fino Brother’s Band
Intervalos e Pós-show – DJ Nathan

DIA 07 (SÁBADO)
08h30min – Reunião da AVAT – Encontro de 
Vereadores. Local: Câmara de Vereadores de 
Roca Sales.
09h – Abertura da Feira Multissetorial
13h – Show com Os Bandoneóns
13h30min – Baile da Terceira Idade – Encontro 
de Grupos
13h30min – Apresentação Grupo de Danças 
Alemãs Freundtanzgruppe
14h – Show com Orquestra La Montanara
17h – Apresentação Grupo de Danças Italianas 
de Roca Sales
17h30min – Apresentação Grupo de Danças 
Italianas La Barca
18h – Show Ítalo-Brasileiro com Ragazzi Dei Monti
19h30min – Apresentação Metamorfose 
Multishow
20h30min – Abertura dos portões – DJ
21h30min – Show com Guilherme Meca
22h - Encerramento da Feira Multissetorial/
Pavilhões Comerciais
23h – Show Nacional com Thiago Brava
Após – DJ Tiago Kirst

DIA 08 (DOMINGO)
08h30min – Missa
09h – Abertura da Feira Multissetorial
10h – Espetáculo com Quarteto Quaerite Gospel
11h – Show com Banda Calmon
13h – Show Educativo-Infantil com Os Peraltas
14h30min – Show com Luan Ludwig
15h30min – Show com Banda Nova Estação
17h – Show com Tchê Garotos
19h – Encerramento da Feira Multissetorial
19h – Encerramento Oficial da 8ª ExpoRoca e 
11ª FECARPA – 2020
20h – Show com Banda Barbarella

SERVIÇO
O evento é de organização da TBT Produções; 
realização da CIC Roca Sales e Administração 
Municipal; apoio da Câmara de Vereadores e da 
EMATER/ASCAR; Patrocínio Master da Quisvi 
e Magazin Estofados; Patrocínio Ouro da Lojas 
Benoit; Patrocínio Prata do Sicredi, Machado 
Agropecuária e do Banrisul – O Grande Banco 
do Sul; e Patrocínio Bronze da CORSAN, Dália 
Alimentos e Pretto Veículos. Sua parte artístico-
cultural conta com o Financiamento do Sistema 
Pró-Cultura RS LIC, da Secretaria da Cultura, 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
através de projeto aprovado pelo Conselho 
Estadual de Cultura; e a realização da Secretaria 
Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, 
do Governo Federal – Pátria Amada, Brasil.

Uma das grandes novidades desta edição é o 
Salão Gastronômico à base de peixe, que também 
possui produtos diversificados da gastronomia 
local e regional. Conforme Marlisa, o ambiente será 
climatizado e a expectativa é de receber cerca de 600 
pessoas em cada refeição. 

A presidente destaca alguns itens do cardápio. 
“Haverá pizzas, bolinhos, pasteis, risoles, empadas, 

focaccia, escabeche, peixe frito, queijos, salames, 
docinhos e torta de frutas em pote. A bebida será 
vendida separadamente. Terá cerveja, chope, água e 
refrigerante”, detalha. 

Os ingressos antecipados custam R$ 55,00 e na 
hora R$ 65,00. Em Roca Sales, os pontos de venda 
antecipado são na CIC, Secretaria de Educação e na 
Prefeitura Municipal. 

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

evento CONTARÁ COM número recorde de expositores

ESTRUTURA OCUPA A ÁREA ONDE SE LOCALIZA O CENTRO SOCIAL URBANO

VOCÊ 
SABIA?

O acesso 
à feira e 

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

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

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

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

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

Restaurante & Lancheria

51 9 9595 4711
junto ao Posto Volken

Roca Sales-RS

51 9 9346 0140
Servimos café, lanches varia-

dos, buffet kg, 
livre e c/espeto.

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

CLASSINEGÓCIOSOnde Comer Bem

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

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

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

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

VENDE- SE
Fiat/ Palio Attractive 1.0 - Modelo 2011/2012 completo.
Contato (51) 9-9812-3925 ou (51) 9-9117-5565.

ASSINE O 
OPINIÃO E 

TENHA 
VANTAGENS 

PARA 
ANUNCIAR NO 

CLASSINEGÓCIOS

informe-se no 
51.3751.1580

EXTRAVIO/PERDA/
ROUBO DE TALÃO

Giovani Gritti, produtor rural, 
estabelecido na Linha Auxiliadora, 
no município de Encantado, 
portador do CPF 898.893.550/00 
comunica o extravio/perda/roubo 
do talão modelo tipo P série 146, 
nº 289.391, conforme boletim de 
ocorrência 2020 0227 7387 215. 
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A falta de água em 
comunidades 
de Encantado 

mobiliza os vereadores. 
Na sessão desta semana, 
Luciano Moresco (PT) 
relatou que cerca de 20 
famílias que residem na 
região conhecida como 
Pedrão, em Jacarezinho, 
direção à linha Chiquinha, 
estão sem água potável. “É 
um sério problema. Essas 
pessoas não têm água 
para consumo humano. 
Precisam comprar em 
supermercado, pegar 
com os vizinhos. Fizemos 
uma reunião há uns cinco 
meses e contávamos que 
o Estado pudesse atender 
com suas máquinas (a 
perfuração de poço). 
Mas não houve avanços. 
Temos analisado projetos 
de grande impacto 
orçamentário e precisamos 
também dar uma solução 
para esses problemas”, 
comentou. Houve relatos 
também de falta de água 

em linha Anita, São Brás e 
na Picada Santa Clara. 

Por sugestão de 
Moresco, com a 
concordância dos 
colegas, o Legislativo 
encaminhou ao Executivo 
uma indicação para 
que utilize R$ 100 mil, 
resultante da economia 
do orçamento da Câmara, 
referente aos primeiros 
meses desse ano, para 
obras de perfuração de 
dois poços artesianos no 
Pedrão em em linha São 
Brás, além da ampliação 
da rede de distribuição 
de água. “Manifestamos 
nosso apelo ao Executivo 
Municipal para que dê 
andamento urgente na 
resolução desta situação, 
acatando a indicação deste 
Poder Legislativo, inclusive 
quanto à disponibilização 
de recursos”, diz um trecho 
do ofício.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

ENCANTADOconforme políticos, falta de água atinge famílias do interior

Vereadores indicam R$ 100 mil 
para perfuração de poços

FIM DA ‘GOLEIRINHA’
DIEGO DEFENDE LIGAÇÃO da  
RUA SETE DE SETEMBRO

linha na cor amarela identifica a rua sete de setembro. a 
cor vermelha refere-se à ers-129. o círculo em azul ilustra a 

rótula que une os dois trechos da sete de setembro

MARINO
Melhorias 
em estrada 
do interior 

Marino Deves (PP) 
solicitou melhorias 
na estrada geral que 
inicia após o asfalto na 
Linha São Roque em 
direção à Linha São Brás. 
Segundo ele, o trecho 
recebe a circulação de 
vários caminhões que 
transportam a produção 
dos agricultores. Deves 
destacou ainda a 
conquista de recursos 
federais para o Hospital 
Santa Terezinha, com a 
participação da bancada 
do PP junto ao senador 
Luiz Carlos Heinze (R$ 
100 mil) e ao deputado 
federal Marcel Van 
Hatten (R$ 150 mil).

Contrato com a Corsan
Diego Pretto (PP) encaminhou um pedido de Informações ao Executivo 

sobre o contrato entre o município e a Corsan para serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. Entre os questionamentos estão o 
cronograma das metas cumpridas até o momento com relação ao tratamento 
do esgoto, as metas assumidas pela Corsan com o município e o valor 
arrecadado pela Companhia no município.

MAIS INFORMAÇÕES

Venda de imóvel nas 
proximidades do Parque 
segue em análise

O projeto da compra de uma área de terras de 42 mil metros quadrados, nas 
proximidades do Parque João Batista Marchese, de propriedade da família Zuchetti, 
ainda está em análise na Câmara. O valor da aquisição se aproxima dos R$ 3 milhões. 
Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encaminhou um 
pedido de informações ao Executivo solicitando duas avaliações de imobiliárias, 
laudo técnico elaborado por engenheiro elétrico sobre as atividades que podem ser 
desenvolvidas embaixo da rede elétrica sem risco para as pessoas e ainda um parecer 
do Conselho de Desenvolvimento Integrado do município sobre a necessidade e 
finalidade da aquisição. Outra preocupação dos parlamentares é o número de parcelas 
proposto para o pagamento do imóvel que ultrapassa o período do atual governo. 
Além de uma entrada de R$ 700 mil ainda em 2020, o projeto prevê mais 35 parcelas 
de R$ 65 mil entre os anos de 2020 a 2023. Um parecer jurídico do Instituto Gamma 
de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) também foi solicitado.

O presidente Diego Pretto (PP) 
voltou a sugerir a ligação dos trechos da 
rua Sete de Setembro que atravessam 
a rodovia ERS-129. A proposta do 
parlamentar aponta para a construção 
de uma rótula ou uma intersecção. 
“Essa obra seria ideal para, além de 
acabarmos com a Goleirinha (passagem 
que liga a ERS-129 ao centro de 

Encantado), teríamos a possibilidade de 
ligar dois lados da cidade numa nova 
conexão. Trazer todo o fluxo pesado 
que passa pelo centro (caminhões, 
ônibus, ambulâncias). É uma rota 
que vai direto para as proximidades 
do Hospital. Também vai diminuir a 
velocidade de quem trafega em direção 
a Muçum”, comentou.

MERENDA ESCOLAR
Derrubado o veto à inclusão  
da carne suína

Valdecir Cardoso (PP) agradeceu os colegas por terem aprovado a derrubada do 
veto do prefeito Adroaldo Conzatti ao projeto que determina a inclusão da carne 
suína na merenda escolar. “É importante ensinarmos nossas crianças a comerem 
carne suína desde pequenos”, argumentou. Cardoso destacou ainda a realização 
de uma audiência pública, no dia 16 de março, sobre a implantação de projetos 
de energia fotovoltaica. Um engenheiro vai explanar sobre as possibilidades de 
investimentos. “A energia solar é uma bandeira do meu mandato. Ano passado 
aprovamos o projeto do financiamento do Finisa com a condição de direcionar 
uma parte do valor para fontes renováveis e até hoje não temos nada de projetos 
nessa área”, acrescentou.
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DOUTOR RICARDO

MUNICÍPIO RECEBE R$ 
783 MIL EM EMENDA 
PARLAMENTAR 

A Administração Municipal vem 
dedicando tempo trabalhando pelo 
desenvolvimento de Doutor Ricardo. 
A prefeita Catea Rolante tem viajado 
para Brasília buscando alternativas 
junto a deputados federais, senadores 
e ministérios do Governo Federal para 
a destinação de recursos ao município. 
Entre as solicitações de 2020, R$783 
mil em emendas parlamentares 
serão investidos nas áreas da Saúde e 
Agricultura.

A prefeita Catea entende que “os 
resultados vêm a partir do esforço 
que realizamos, da peregrinação em 
cada viagem. Trabalhamos muito 
para melhorar e desenvolver nosso 
município. Ainda temos muitos 
caminhos a percorrer e vamos fazer isso, 
pois nossa população merece e vamos 
continuar dedicando tempo, buscando 
mais recursos, visando o bem estar da 

nossa gente”, salienta.
 Entre os recursos destinados, 

o deputado federal Alceu Moreira 
repassou R$230 mil, junto ao Ministério 
da Economia, em Transferência Especial. 
Através da secretaria de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo, do MAPA, 
destinou R$253 mil para aquisição de 
máquina agrícola – retroescavadeira.

 Já os deputados Giovani Feltes e 
Heitor Schuch destinaram emenda 
parlamentar junto ao Ministério da 
Saúde, no valor de R$200 mil, sendo 
R$100 mil cada, para ser aplicada no 
Incremento Temporário ao Custeio dos 
Serviços de Atenção Básica em Saúde 
para cumprimento de metas.

 O deputado federal Jerônimo 
Goergen incluiu R$100 mil, junto ao 
Ministério da Economia, que será 
utilizado para aquisição de roçadeira e 
distribuidor orgânico.

RICARDENSES PARTICIPAM 
DA EXPODIRETO 2020

Na segunda-feira, 
2 de março, a prefeita 
Catea Rolante e o 
vice-prefeito Álvaro 
Giacobbo estiveram no 
município de Victor 
Graeff e em Não-Me-
Toque, na abertura da 
Expodireto. Segundo a 
gestora, “a criatividade, 
a dedicação e o esforço 
devem ser reconhecidos 
e valorizados, seja 
no embelezamento 
do próprio jardim 
ou acreditar no seu 
empreendimento. 
Quero parabenizar 
a Genoveva e ao Admir por terem 
iniciativas, isso demonstra que 
acreditam em si mesmos e que não 
medem esforços, fazendo o seu melhor 
e divulgando Doutor Ricardo, seja 
pelas belas paisagens e jardins ou na 
comercialização de produtos”, destacou. 

 Em Victor Graeff, juntamente com 
a produtora rural Genoveva Fonseca, 
foram recebidos na prefeitura municipal 
pelo secretário da Administração, 
Marcos Nadir Vieira, e da secretária 
da Saúde e Assistência Social, Simone 
Lammel. Na Praça Municipal Tancredo 
Neves, acompanharam os serviços 
como técnicas de poda, cuidados e 
embelezamento com funcionários 
responsáveis pelo local. 

 Moradora da Linha Leopolda, 
Genoveva cultiva plantas ornamentais 
no pátio da residência, tornando 
o local atrativo e diferenciado pela 
beleza esculturada pelas suas mãos. A 
admiração e capricho com as plantas 
iniciou ainda em 2005, quando tinha 
um pé de lugustro e umas roseiras. 
“Sempre gostei, sempre tive gosto 
pelas plantas e pela natureza. Me 

sentia frustrada por não ter um jardim 
em casa. Em 2005 tinha um pé de 
lugustro e umas roseiras e sempre 
podadas pelas formigas. Então, fiquei 
observando as formigas e até que, 
olhando uma revista, surgiu a ideia de 
fazer o jardim que eu queria. Só tinha 
um pé, fui fazendo minhas mudinhas. 
Faz uns dois anos que voltei a cuidar 
delas e pretendo continuar. Amo 
minhas plantinhas e no tempo de folga 
cuido delas. Amo elas. O resultado é 
satisfatório. Nunca fiz curso específico 
para topearia, fiz para jardinagem, mas 
não específico, o pouco que sei aprendi 
fazendo e estou aprimorando. Fiquei 
muito feliz com a oportunidade de 
buscar conhecimento. É gratificante 
ver o nosso trabalho reconhecido e 
valorizado por mais simples e singelo 
que seja”, relata.

 Pela tarde, eles visitaram a 
Expodireto/Cotrijal, em Não-Me-
Toque, onde a agroindústria ricardense 
Novo Horizonte, de Ademir Radaelli, 
está expondo e comercializando seus 
produtos no pavilhão da Agricultura 
Familiar, como vem acontecendo há 
vários anos.

HOJE TEM HOMENAGEM àS MULHERES
Nesta sexta-feira (6), no Ginásio 

Municipal de Esportes, acontece a 
comemoração em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, com 
jantar e show com a banda Máquina 
do Tempo, iniciando às 19h30mion. 
Todas as mulheres de Doutor Ricardo 
estão convidadas a participar, 
juntamente com sua família.

No evento será apresentada a 
exposição “Simplesmente Mulheres”, 
projeto de ensaio fotográfico que 

ressalta a beleza de mulheres 
ricardenses, com objetivo de 
valorizar as mulheres pela beleza, 
sentimentos e experiências de cada 
uma, contribuindo com a autoestima 
e enaltecendo as mulheres do 
município.

 Durante a homenagem serão 
sorteadas outras nove mulheres 
da comunidade e uma funcionária 
pública para o próximo ensaio 
fotográfico.

DIA 19 OCORRE EXCURSÃO 
PARA EXPOAGRO AFUBRA

Produtores interessados em participar da excursão para a ExpoagroAfubra, 
em Rio Pardo, no dia 19 de março, deve fazer a inscrição na secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente. A saída está marcada para às 6h, em frente à 
Prefeitura Municipal. 

HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS 
No dia 10 de março, às 13h30min, no Centro de Referência e Assistência 

Social (CRAS), acontece reunião para todos idosos inscritos na hidroginástica.

90 ANOS
Hoje (6), a avó 

Regina Potrich Tremea 
completa 90 anos de 
vida. A comemoração 
com familiares e 
amigos ocorreu no 
último domingo, dia 
1º de fevereiro. Muitos 
convidados presentearam 
a aniversariante com 
valor em dinheiro, que 
foi revertido em doações. 
Duas cadeiras de rodas 
foram doadas para a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do município, 
uma parte do valor para 
o Hospital de Anta Gorda 
e outra para a Campanha 
Todos pela Lívia.

A Administração 
Municipal parabeniza a vó 
Regina pelo aniversário, 
legado e experiência de 
vida e agradece pela ação 
de solidariedade.

 CAMPANHA DE VACINAÇÃO
A secretaria da Saúde lembra que crianças de 4 anos, adolescentes e jovens, 

de até 19 anos, devem comparecer com seus responsáveis, munidos com a 
carteirinha de vacinação, na Unidade Básica de Saúde (UBS), até o dia 13 de 
março, para realizar a vacina contra o Sarampo.

fotos: divulgação

DUAS CADEIRAS DE RODAS FORAM  
DOADAS A UBS DO MUNICÍPIO
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Para 2020, o projeto Tribos da 
Parceiros Voluntários já está tomando 
forma por meio das visitas às escolas. 
A iniciativa tem o apoio e a parceria da 
Associação Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E).

O projeto Tribos tem como foco o 
trabalho com crianças, adolescentes e 
jovens de escolas e é desenvolvido em 
Encantado desde 2015 e Roca Sales 
há dois anos. As atividades realizadas 
visam contribuir para uma educação 
voltada a valores e ao desenvolvimento 
humano, potencializando tanto 
as habilidades cognitivas quanto 
as afetivas, sociais e morais da 
comunidade escolar.

A mobilização e conscientização 
junto aos alunos servem de motivação 
para o trabalho voluntário consciente. 

Além disso, é partir daí que os futuros 
“tribeiros” terão um mês para organizar 
sua Tribo, precisando dar um nome, 
escolher uma das trilhas para seguir, 
eleger um líder e vice-líder além do 
professor coordenador.

As visitas às escolas continuam até o 
final do mês de março. Em maio, ocorre 
o “Lançamento de Tribos”. O evento 
marca a largada das atividades a serem 
realizadas durante o ano letivo com as 
escolas promovendo suas atividades 
solidárias.

No ano passado, foram mobilizados 
mais de 600 jovens, 20 professoras e 16 
escolas para a promoção de 71 ações 
solidárias nas duas cidades. Estima-se 
que 1800 pessoas foram beneficiadas 
diretamente e indiretamente com estas 
ações.

ACI-E

Projeto Tribos motiva 
estudantes a serem 
voluntários

O QUE É VOLUNTARIADO?
Voluntariado é uma das ferramentas que existem para estimular novas 

lideranças e o protagonismo na comunidade, desenvolvendo a transformação 
social em busca do bem coletivo.

no ano passado, 200 jovens foram mobilizados

ENCANTADO
Projeto Floresta Doce resgata  
a magia da Páscoa e incentiva o 
respeito ao meio ambiente

Com o tema “O Mistério do 
Guardião” iniciou no último domingo 
(01) mais uma edição do Projeto 
Floresta Doce, em Encantado. Com 
esta proposta os organizadores 
querem resgatar a magia da Páscoa e 
proporcionar momentos mágicos de 
aprendizado sobre a preservação da 
natureza. 

Os passeios serão realizados até 
o dia 11 de abril. A saída acontece 
na Divine Chocolates, onde os 
participantes plantam uma semente 
de girassol. Em seguida, em um 
ônibus todo decorado, seguem para 
o centro da cidade, com paradas no 
Centro de Formação de Condutores 
(CFC) Casaril; no projeto Lumekids, 
da Lume Centro de Educação 
Profissional e na Sorvetes Sabory. 

O passeio é concluído na fábrica da 
Divine com direito a um passeio 
lúdico pela Floresta Doce e caça ao 
ninho de Páscoa. Antes de ir embora, 
cada pessoa recebe o seu copo com a 
semente de girassol e um certificado 
de Guardião da Natureza.   

Passeios 
Os passeios podem ser reservados 

com a Valentina pelo telefone e 
WhatsApp: (51) 9 9837-7209. Eles 
acontecem de segunda a sexta-feira, 
das 9h às  10h45min; das 14h às 
15h45min e das 19h às 20h45min pelo 
valor de R$ 20,00 por pessoa. Nos 
sábados os passeios ocorrem das 9h às 
10h45min e nos domingos das 19h às 
20h45min. Nos sábados e domingos, 
o valor é de R$ 22,00 por pessoa.  

Projeto propõe um passeio lúdico pela Floresta Doce

DIVULGAÇÃO

ELISANGELA FAVARETTO
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SEGURANÇA 

Família é assaltada 
em Muçum

Um assalto foi registrado, em Muçum, 
na noite desta quarta-feira (04). De 
acordo com boletim de ocorrência, 
quatro homens e uma mulher renderam 
um casal na Linha São Luís, interior de 
Muçum.

As duas vítimas trabalhavam na 
ordenha de vacas, quando foram 
surpreendidas pelos criminosos. O 
homem foi agredido ao esboçar reação 
contra os assaltantes. Além do casal, 

uma idosa que mora na propriedade e 
o motorista de um caminhão leiteiro 
foram trancados dentro de casa e ficaram 
amarrados por cerca de três horas. 

O bando fugiu levando: uma 
caminhonete Hilux, cor prata, placa INV-
8074, motosserras, roçadeira, lava-jato, 
dois televisores, um micro-ondas, R$ 250, 
um celular, além de cartões bancários e 
um talão de cheques. Apesar das buscas, 
ninguém foi preso. 

A quarta-feira (04) foi marcado por 
momentos de tensão em Roca Sales. Um 
homem de 54 anos ameaçava cometer 
suicídio no centro da cidade com uma 
faca posicionada na altura do pescoço.

De acordo com a Brigada Militar 
(BM), populares relataram que um 
homem estava alterado em sua casa. A 

guarnição deparou-se com o cidadão 
ameaçando cometer suicídio com uma 
faca no pescoço próximo da empresa 
JBS. Após negociação com os policiais, 
o homem foi convencido a desistir. O 
SAMU encaminhou o roca-salense até 
o hospital de Encantado. O homem não 
se feriu.

Um foragido da justiça foi preso, 
pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), na tarde de terça-feira (03). 
A PRF realizava patrulhamento na 
BR-386, em Montenegro, quando 
abordou um ônibus fretado, que 
saiu de Encantado com destino a 
Porto Alegre, com torcedores que se 
deslocavam para assistir a um jogo 
de futebol.

Um dos passageiros, 52 anos, era 
foragido da justiça. O homem tem 

um mandado de prisão expedido 
pela pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações 
repassadas ao Grupo Encantado 
de Comunicação, trata-se de um 
morador de Pelotas, que estava 
visitando familiares em Roca Sales 
e estava junto com um grupo de 
encantadenses que foram assistir ao 
jogo. A PRF encaminhou o indivíduo 
até a Delegacia de Polícia (DP) e 
depois para o sistema prisional.

Homem é preso na BR-386 
em ônibus que saiu de 
Encantado

Polícia impede homem 
de cometer suicídio 
em Roca Sales

Caminhão tomba 
em Relvado

Um caminhão tombou em Relvado, 
na segunda-feira (02). O veículo 
pertence à prefeitura do município e 
saiu da pista em uma estrada de chão, 

na localidade de Linha Três Reis. De 
acordo com informações, não houve 
feridos. Foram registrados somente 
danos materiais.

Bombeiros combatem 
focos de incêndio no 
Morro de Paraglider

Os bombeiros de Encantado 
deslocaram-se quatro vezes ao longo 
desta semana para o Morro do 
Paraglider, no bairro Lajeadinho, em 
Encantado. Focos de incêndio foram 
percebidos no domingo (1º). 

De acordo com a guarnição, o 
local é de difícil acesso. No domingo 
e terça-feira (03) não foi possível 
eliminar todos os pontos onde as 
chamas atingiram a vegetação. Na 
manhã da quarta-feira(04), três 
bombeiros foram até o Morro do 

Paraglider e eliminaram diversos 
focos de incêndio. 

Uma das suspeitas é que pessoas 
que foram até o local tenham feito 
uma fogueira ou churrasqueira e 
espalharam o material pela vegetação, 
o que teria provocado as chamas. 

A Associação Vale do Taquari de 
Voo Livre (AVTVL) divulgou uma 
nota sobre o fato. A entidade afirma 
que zela e realiza manutenção nas 
rampas de voo livre do Morro do 
Paraglider. (Íntegra da nota abaixo).

“Em que pese fosse permitido frequentar o local à noite, o que esta sendo 
revisto em virtude da utilização irresponsável e depredatória das áreas por 
terceiros estranhos a Associação, vem INFORMAR QUE FAZER QUALQUER 
TIPO DE FOGO OU FOGUEIRAS NO LOCAL É EXPRESSAMENTE 
PROIBIDO, SUJEITANDO OS INFRATORES AS PENAS DA LEI CÍVEL E 
CRIMINAL.

Nos últimos tempos foram percebidos vários pontos onde foram feitas 
fogueiras. Neste final de semana que passou, em razão destas práticas, o fogo se 
alastrou causando vários focos de incêndio danificando parte da vegetação local.

Houve necessidade de inúmeras intervenções do Corpo de Bombeiros para 
controlar o fogo, sendo algumas em áreas de difícil acesso.

Sendo assim, AVTVL pela presente nota, esclarece que não foi a responsável 
por tal ato, informando que tanto a associação, bem como os proprietários e os 
órgãos públicos intensificarão a fiscalização das áreas, e quem for pego fazendo 
fogo ou depredando será responsabilizado e punido e na forma da lei”

Sandro Mottin
Presidente AVTVL

BRIGADA MILITAR (BM) CONVENCEU HOMEM A DESISTIR

INCÊNDIO ATINGIU VEGETAÇÃO NO MORRO DOS PARAGLAIDER

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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AMISTOSO EM ENCANTADO
União de Palmas recebe 
máster do Grêmio

15  
6 de março de 2020

RONEI
O encantadense Ronei Gebing, 22 

anos, está de volta aos trabalhos na 
Chapecoense. O jogador esteve fora 
por 15 dias devido à lesão no joelho. 
O volante é peça importante na equipe 
catarinense, que faz um início de 
temporada ruim. 

NO GRêMIO
O jovem Vinícius Bagnara,14 anos, se 

reapresentou ao Grêmio. Depois de um 
período de férias, ele volta a integrar 
o plantel Sub-15 do tricolor, junto a 
outros cerca de 30 atletas.Vinícius 
está no clube de Porto Alegre desde 
outubro de 2019, atuando como lateral-
esquerdo. O jovem começou a mostrar 
seu talento nas escolas de futebol 
Esporte e Cidadania e Gol de Placa de 
Muçum. A Esporte e Cidadania é um 
projeto da Administração Municipal, 
através da Secretaria de Ação Social, 
Cultura, Turismo e Desporto.

DIvISãO DE ACESSO
A Divisão de Acesso do futebol 

gaúcho conta com jogadores da região. 
Guilherme Dal Pian e Leonardo 
Dagostini são titulares no Veranópolis, 
que estreou com vitória. O treinador 
Fernando Agostini comanda o Cruzeiro 
de Cachoeirinha. 

LEãO DO vALE
O Esporte Clube Encantado abriu 

os trabalhos visando à temporada 
2020, na terça-feira (03). Desde então, 
ocorrem treinamentos entre segundas 
e sextas, nas Cabriúvas. O foco é o 
Campeonato Estadual Juvenil, que 
inicia em maio. Na chave encantadense 
estão: Americano (Novo Hamburgo), 
Pinheiros (Taquari), Santa Cruz, 
Lajeadense, Guarani (Venâncio Aires) e 
Novo Hamburgo. Quatro avançam para 
2ª fase. 

vETERANOS DE ROCA SALES
No domingo (1º), a bola rolou pelo 

Campeonato Municipal de Futebol de 
Veteranos em Roca Sales. Na Linha 
Júlio de Castilhos, o Juventude derrotou 
o Independente por 4 a 3. São quatro 
clubes na disputa, que volta a ter bola 
em campo no dia 15 de março. 

HENRIQUE 
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA

O União de Palmas realiza, no 
dia 15 de março, um dos jogos mais 
importantes na sua trajetória pelo 
futebol amador. O elenco campeão 
regional de veteranos recebe a categoria 
Máster do Grêmio. 

A partida amistosa, programada 
para as 10h, marca a entrega das faixas 
pelo título da competição de veteranos 
organizada pela Aslivata no ano 
passado. 

O evento integra ainda outros 
jogos como a escolinha do CFM de 
Encantado, música e almoço no valor 

de R$ 30. Haverá um pedágio solidário. 
O recurso arrecadado será destinado 
para a campanha “Todos Pela Lívia”. 

O presidente do União de Palmas, 
Dirceu Kerber, enfatiza a satisfação em 
receber jogadores que fizeram história 
no futebol brasileiro na sede do time 
amador de Encantado. “Queremos 
que a comunidade participe. Prestigie 
os veteranos do União e os jogadores 
do Grêmio. Para nós será uma 
honra receber as faixas de jogadores 
conhecidos no mundo do futebol”, 
comemora. 

sobre o 
eVento
O que: Jogo entre União 
de Palmas -Veteranos X 
Máster do Grêmio
Quando:15 de março
Onde: Campo do União de 
Palmas
Horário: 10h
Ingressos: R$ 30 (para o 
almoço)

MOTOCICLISMO 
noVa bréscia sedia 
comPetição nacional

Pelo terceiro ano, Nova Bréscia recebe uma etapa 
do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Enduro Fim. 
A prova de motociclismo ocorre entre 03 e 05 de 
abril. A realização é do grupo Mentirosos Moto Clube 
em parceria com a Administração Municipal. 

A expectativa é reunir cerca de 180 pilotos que vão 
percorrer trajetos pelo interior da cidade bresciense. 
Serão realizadas provas em diferentes modalidades, 
como trilhas e percursos com tempo cronometrado. 

A edição de 2020 do evento realizado em Nova 
Bréscia apresenta uma novidade: pela primeira vez 
será disponibilizada a categoria kids. O objetivo é 
incentivar jovens talentos, além de aproximá-los dos 
grandes nomes da modalidade no Rio Grande do Sul 
e no Brasil. Competição ocorre entre 03 e 05 de abril

União venceu Regional da Aslivata em 2019

Deise DelazeRi sCaRtezini

DiVUlGação
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esportes

FUTEBOL DE ENCANTADO

Campeonato 
muniCipal terá 
oito times

TORNEIO DE VERÃO EM MUÇUM

Campeão será 
definido no 
domingo

Oito clubes confirmaram participação no 
Campeonato Municipal de Futebol em Encantado 
para 2020. A reunião foi realizada na noite da quinta-
feira (27) na prefeitura. Além da definição das 
equipes, foram estabelecidos mais detalhes sobre a 
disputa prevista para iniciar em abril. 

O Cruzeiro (Lajeadinho), atual campeão, tenta o 
segundo troféu consecutivo. Outras novidades são 
participantes das comunidades de Linha Argola e 
Barra do Guaporé, que não disputaram o amador 
encantadense nos últimos anos. 

Serão realizados quatro jogos a cada rodada, em 
duas praças esportivas diferentes. Cada time pode 
inscrever 22 jogadores. As fichas de inscrição deverão 
ser entregues no dia 19 de março, quando encerra o 
prazo para formação dos elencos. 

Para o organizador da competição e coordenador 
de esportes de Encantado, Thiago Marchese, trata-se 
de uma procura melhor do que em anos anteriores. 
“Chegamos a ter dificuldades para encontrar 
quatro times. Estamos com oito. Esperamos que 
a competição se desenvolva com disciplina , bom 
nível técnico e cumpra seu objetivo de desenvolver o 
esporte e a integração”, afirma. 

A grande novidade é a liberação de atletas de 
outras cidades sem restrições quanto a número de 
jogadores. O objetivo é elevar o patamar de qualidade 
da disputa que está na sua 35ª edição.

Clubes 
insCritos

- CFM

- Guarani 
(Linha Argola)

- Ouro Verde 
(Vila Moça)

- Arsenal 
(Lago Azul)

- Amigos Do 
Tigrinho/Sport Star

- Cruzeiro 
(Lajeadinho)

- Milan

- Barrense 
(Barra do 

Guaporé)

Reunião ocorreu no último dia 27

HenRique PedeRsini
O primeiro campeão do ano no 

futebol amador de Muçum sai neste 
domingo (08). Serão disputados os 
jogos decisivos do 1º Torneio de Verão. 

A bola rola no campo do Operário, 
integrando os quatro times que 
ainda seguem na disputa pelo título: 
Operário (Muçum), Colombense 
(Guaporé), São José (Encantado) e 

Grêmio Serrano (Vespasiano Corrêa). 
Na parte da manhã serão realizados os 
confrontos semifinais. À tarde, além 
da grande final, ocorre a disputa pela 
3ª colocação. 

No domingo (1º) foram disputados 
os jogos da fase classificatória. 
Conforme a comissão organizadora, 
500 pessoas prestigiaram as partidas.

Atleta profissional Felipe Gedoz participou do campeonato

LuiS GuSTAVO BeTineLLi
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FUTEBOL DE ROCA SALES
XV de noVembro apliCa 
16 a 0 e lidera

FUTEBOL DE NOVA BRÉSCIA
linHa tigrinHo alto 
sedia 3ª rodada

esportes

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

A bola rola, neste 
domingo (08), em Nova 
Bréscia, para mais quatro 
partidas do Campeonato 
Municipal de Futebol. 
Os enfrentamentos são 
válidos pela 3ª rodada da 
fase de grupo. Os jogos 
serão realizados na Linha 
Tigrinho Alto, sede do 
Imigrante. Ocorrem 
dois enfrentamentos 
pela manhã e mais dois 
na parte da tarde pelas 
categorias de titulares e 
aspirantes. 

No domingo (1º), 
foram disputados os 
confrontos da 2ª rodada. 
As partidas ocorreram 
na Linha Estefânia. Ao 
todo foram 12 gols em 
quatro jogos. 

8h30min – Atlético Caçadorense X Botafogo 
(Aspirantes)

10h15min - Atlético Caçadorense X Botafogo 
(Titulares)

14h – Cristal X Juventude
 (Aspirantes)

16h – Cristal X Juventude 
(Titulares)

Jogos deste domingo – 08/03

Aspirantes – Imigrante 0 X 0 Juventude
Titulares – Imigrante 6 X 1 Juventude

Aspirantes – Botafogo 3 X 1 Esperança
Titulares - Botafogo 2 X 0 Esperança

resultados – 2ª rodada

Faltando duas rodadas para o fi m da 
fase de grupo, o XV de Novembro assumiu 
a liderança isolada do Campeonato 
Municipal de Futebol em Roca Sales. O 
representante da Linha Júlio de Castilhos 
venceu por 16 a 0 o lanterna Rio Branco 
em um dos quatro jogos realizados 
neste domingo (1º) pela 7ª rodada. Com 
o resultado, a equipe chegou aos 16 
pontos e fi cou próxima de garantir vaga 
diretamente para semifi nal da competição. 
O regulamento prevê que os dois melhores 
desta fase avancem direto para a semi, as 

outras duas vagas serão disputadas por 
aqueles que fi carem entre 3º e 6º. Os três 
últimos se despedem da competição ainda 
na primeira fase. 

Nos outros jogos de ontem, o Botafogo 
derrotou o Amigos da Serrinha por 1 a 0. 
O Copalto derrotou o Juventude por 4 a 
1. O Real Lions decretou sua eliminação 
ao ser derrotado pelo Esperança por 3 
a 1. A competição roca-salense retorna 
apenas no dia 15 de março. No próximo 
domingo (08) não há rodada em razão da 
8º Exporoca e 11ª Fecarpa.

CLUBE   PG J GP GC SG
1º XV de Novembro  16 06 28 02 26
2º Copalto   14 06 22 07 15
3º Toma Dez   13 06 20 02 18
4º Botafogo   11 06 29 06 23
5º Esperança   10 06 17 08 09
6ª Juventude   07 06 07 15 -8
7º Amigos da Serrinha  06 06 07 10 -3
8º Real Lions   03 07 17 24 -7

9º Rio Branco   00 07 04 77 -73

ClassifiCaÇão

GRE-NAL PELA LÍVIA
Amanhã (7), a partir das 14 horas, 

acontece o evento “Gre-Nal pela 
Lívia Teles”, nas categorias livre, 
veterano e feminino, no campo do 
Sociedade Esportiva e Recreativa 
Cultural Independente de Doutor 
Ricardo. A entrada é uma contribuição 
espontânea, que será revertida a 
menina teutoniense. Durante o jogo 
haverá, ainda, sorteio de brindes. A 
promoção é dos consulados de Grêmio 
e Internacional do município de 
Doutor Ricardo.

INÍCIO PROMISSOR
O Internacional abriu a fase de 

grupos da Copa Libertadores com 
uma goleada de três a zero diante 
do Universidad Católica. Com os 
jogadores em suas reais posições e 
sem D’Alessandro, o time colorado 
ganhou em dinamismo, e, não tomou 
conhecimento da equipe chilena. 
Destaque para Paolo Guerrero que 
marcou dois gols e ainda deu assistência 
para o gol de Th iago Galhardo. Outro 
grande nome da partida foi Edenilson 
que voltando a atuar como segundo 
homem de meio de campo teve uma 
atuação exuberante.

VITÓRIA EM CÁLI
O Grêmio teve uma boa arrancada 

na Libertadores, vencendo o América 
de Cáli por dois a zero na Colômbia. 
Os volantes Lucas Silva e Matheus 
Henrique foram os destaques na vitória 
tricolor. Além da grande atuação, 
Matheus Henrique marcou um dos 
gols da equipe gaúcha. Já Lucas Silva 
realizou sua melhor partida com a 
camisa do Grêmio.

GRE-NAL
Na segunda rodada da fase de grupos 

da Libertadores ocorre o clássico Gre-
Nal.A partida acontece na próxima 
quinta-feira (12), às 21 horas, na Arena. 
O vencedor do confronto dará um 
passo importante rumo a classifi cação.

GAUCHÃO
Grêmio e Internacional naturalmente 

relegam o Campeonato Gaúcho a 
um segundo plano. Neste ano, com 
a participação da dupla Gre-Nal na 
Libertadores, e ainda no mesmo grupo, 
pouco se fala da competição estadual. 
No fi nal de semana, por exemplo, 
os gigantes da capital enfrentam a 
dupla Bra-Pel, mas, toda expectativa 
está voltada para o Gre-Nal da Copa 
Libertadores que ocorre na próxima 
semana.  Mais uma vez o Campeonato 
Gaúcho pode virar prêmio consolação.

REFORÇO
Consciente das limitações técnicas 

do lateral-direito Rodinei, a direção 
do Internacional trabalhou rápido e 
trouxe um reforço para posição. Por 
indicação do técnico Eduardo Coudet 
foi contratado Renzo Saravia. O lateral 
argentino estava no Porto, de Portugal, 
e, chega por empréstimo até o fi nal do 
ano para o colorado gaúcho. Saravia 
trabalhou com “Chacho” na equipe do 
Racing da Argentina.

COPA DO BRASIL
São José, Brasil de Pelotas e 

Juventude avançaram para 3ª fase da 
Copa do Brasil. Na próxima etapa 
da competição a equipe pelotense 
enfrentará o Brusque de Santa 
Catarina; o Zequinha jogará contra 
o Atlético-GO; e, o Juventude terá 
como adversário o América-RN. A 
partir desta 3ª fase, haverá jogos de 
ida e volta para apurar os classifi cados, 
diferentemente do que ocorreu nas 
duas primeiras fases. A Copa do Brasil 
é muito rentável para os clubes que 
vão avançando de fase, e, em alguns 
casos, pode até salvar a temporada 
fi nanceiramente. 

DIVISÃO DE ACESSO 1
Lajeadense e Guarani-VA 

tropeçaram na 1ª rodada do 
Campeonato Gaúcho da Divisão de 
Acesso. O Lajeadense atuando em casa 
diante do Grêmio Bagé fi cou apenas 
no empate sem gols. Já o time de 
Venâncio Aires perdeu de três a zero 
para o Guarany de Bagé, no Estádio 
Estrela D’Alva.

DIVISÃO DE ACESSO 2
Amanhã (7), ocorre o clássico 

dos vales pela Divisão de Acesso do 
Gauchão. Guarani-VA e Lajeadense 
se enfrentam às 18 horas, no Estádio 
Edmundo Feix, em Venâncio Aires.

FERREIRA
A direção do Grêmio vinha 

trabalhando com objetivo de ampliar 
o vínculo contratual do atacante 
Ferreira, mas, chegou a um impasse 
com o representante do atleta, 
empresário Pablo Bueno que estaria 
exigindo um percentual do passe do 
atleta em caso de uma futura venda. 
Com a situação, e a radicalização nas 
negociações, o atleta foi afastado do 
grupo principal gremista e passou a 
treinar com a equipe de transição. 
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

Pastoral da ComuniCação
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As tentações 
continuam...

A Quaresma é um tempo sagrado para 
aprofundar o Plano de Deus e rever a 
nossa vida cristã. E nós somos convidados 
pelo Espírito irmos ao nosso DESERTO 
Interior  para nos fortalecer em nossas 
TENTAÇÕES, que frequentemente tentam nos afastar 
dos planos de Deus.

A tentação de Adão e Eva: (Gen 2,7-9.3,1-7)
Deus criou o homem para a felicidade e para a 

vida plena. No entanto o homem preferiu construir 
o “paraíso” a seu modo. Rompendo com o projeto de 
Deus, “sentiu-se nu”, despojado dos dons de Deus, 
incapaz de ser feliz.

- A escolha errada do homem, desde o início da história, 
destrói a harmonia no mundo e é a Origem do Mal.

- “Árvore da vida”: símbolo da imortalidade 
concedida ao homem.

- “Árvore do conhecimento do bem e do mal”: 
representa a auto-suficiência de quem busca a própria 
felicidade longe de Deus. 

- “Nus”: Despojados da dignidade inicial (viver nu é a 
condição dos animais).

- “A Serpente”: É símbolo de tudo o que afasta os 
homens de Deus e de suas propostas.

Adão e Jesus. (Rm 5,12-19)
Adão representa o homem que escolhe ignorar as 

propostas de Deus e decidir, por si só, os caminhos da 
salvação e da vida plena; Jesus é o homem que escolhe 
viver na obediência às propostas de Deus. 

O plano de Adão gera egoísmo, sofrimento e 
morte; O Projeto de JESUS gera vida em abundância – 
plenitude.

As tentações de Jesus. (Mt 4,1-11)
Na sua quaresma no DESERTO, Jesus é tentado três 

vezes a abandonar o plano de Deus e procurar outros 
caminhos, mas Ele se recusa. Jesus revive a experiência 
da fome e da confiança do povo na Providência divina.

1) Tentação da Abundância (Riqueza): 
Jesus vence a prova, demonstrando a necessidade 

essencial de alimentar-se da Palavra de Deus: “Nem só 
de pão vive o homem...” 

2) Tentação do Prestígio:
Jesus rejeita todo o desejo de fama, de aparecer e 

afirma: “Não tentarás o Senhor teu Deus”. Não força 
Deus para solucionar magicamente problemas humanos.

3) Tentação do Poder: 
Jesus rejeita essa tentação, afirmando: “Só a Deus 

adorarás e servirás”. Na Palavra de Deus, encontra 
a força e a resposta para vencê-las... As Tentações 
continuam ainda hoje... Ainda hoje somos tentados a 
esquecer as propostas de Deus e seguir outros deuses.

A Quaresma é um tempo favorável para rever quais 
são os ídolos, que adoramos no lugar de Deus e que 
condicionam as nossas decisões e opções. As tentações 
de ontem e de hoje, são fundamentalmente as mesmas:

- Tentação da Riqueza: de “ter mais”: dinheiro, bens, 
conforto, comodidade... Até recusamos compromissos 
voluntários, pois podem prejudicar o conforto... 
achando que para ser feliz, basta ter muitos bens...

- Tentação do Prestígio, da fama: Adoramos ser 
elogiados, aparecer... Até exigimos de Deus sinais do seu 
amor: E se o milagre não acontece, a nossa fé vacila!...

- Tentação do Poder: procuramos o Poder a todo 
custo e   o exercemos com prepotência... em todos os 
ambientes...   

As tentações ainda continuam. Qual é a nossa atitude 
diante delas? 

A SIMPLICIDADE DA SALVAÇÃO

“Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor, 
será salvo”. (Romanos 10.13)

Dias atrás, recebi uma mensagem com as seguintes 
perguntas a respeito do texto acima: “O que significa 
invocar o nome do Senhor? Como fazemos isso? 
Que palavras devemos usar?”.   Minha resposta foi 
bem simples: Invocar é pedir a alguém que nos ajude 
a respeito de alguma necessidade. Assim, invocar a 
Cristo para a salvação, é falar a Ele que nos sentimos 
perdidos por causa do nosso pecado e que suplicamos 
a Ele que nos salve. Se assim oramos com toda a 
sinceridade, seremos ouvidos! 

No meu velho Dicionário LISA de Língua 
Portuguesa, a palavra invocar tem o seguinte 
significado: “Chamar em seu auxílio por meio de 
orações e de súplicas; implorar por proteção”. Assim, 
da mesma forma que Deus nos ouve a respeito das 
outras necessidades, evidentemente Ele nos ouvirá a 
respeito daquilo que é mais importante, que é a nossa 
salvação eterna.  Alguém poderá dizer: “Mas não 
pode ser tão simples!  Uma coisa é pedir por proteção 
em alguma situação normal da vida, mas será que 
podemos salvar a nossa alma com uma simples 
oração? Se é tão fácil assim, todo mundo vai para o 
Céu!”.  

Será? Será que por ser a salvação algo tão simples, 
todo mundo vai para o Céu?  Ora, nós somente 
pedimos ajuda a alguém - e falo no sentido da palavra 
invocar, quando estamos diante de uma necessidade 
real. Ninguém pede socorro se não se vê numa 
situação concreta de perigo. E aqui reside então 
a primeira dificuldade: Será que todas as pessoas 
entendem que o pecado as afasta tanto de Deus que 
não poderão ser salvas senão por Ele mesmo? Ora, 
quem não enxerga a si mesmo desse modo; quem 
não se vê nessa condição, por mais que acredite na 
existência de uma vida além ou por mais que anseie ir 
para o Céu, não fará essa oração. 

Não  a fará por vários motivos: Por que  terá que 
reconhecer antes de tudo a questão do seu pecado; 
não a fará porque terá que abrir mão da sua justiça 
própria; não a fará por que  terá que reconhecer e 
se dobrar diante da pessoa de Jesus Cristo como 
Senhor de sua vida;  não  a fará por que considerará 
a possibilidade de haver outros caminhos e outras 
formas; Não a fará por que,  como a grande maioria, 
apostará que de alguma forma, se o Céu existir, Deus 
não haverá de rejeitá-la.  Fato é que mesmo sendo 
uma oração tão simples, a grande maioria não irá 
fazê-la de fato e sinceramente. 

É claro que deverá existir um antes e um depois 
dessa simples oração: o antes, que envolverá a 
compreensão da nossa flagrante insignificância diante 
da grandeza de Cristo; a nossa inegável corrupção 
diante da Sua santidade, e o reconhecimento da 
necessidade de abrir o nosso coração para o Seu amor. 
E o depois, que exigirá evidentemente, a coerência 
diante da declaração pronunciada. Mas veja bem: a 
salvação pode ser comparada a um casamento, onde 
o antes e o depois somente adquirem sentido porque 
um dia, o  pronunciar solene da minúscula palavra  
‘SIM’, selou para sempre uma união. 

Prezado leitor: Essa é a simplicidade da salvação, 
e você pode também recebê-la, “porque todo aquele 
que invocar o nome do Senhor, será salvo”. 

MINHA MÁQUINA  
DE ESCREVER

Apxsar dx minha 
máquina dx xscrxvxr 
sxr um modxlo antigo, 
funciona bxm, com 
xxcxção dx uma txcla.

Há 42 txclas qux 
funcionam bxm, mxnos 
uma, x isso faz uma 
grandx difxrxnça.

Às vxzxs, mx 
parxcx qux mxu grupo x como a minha máquina 
dx xscrxvxr, qux nxm todos os mxmbros xstão 
dxsxmpxnhando suas funçõxs como dxviam, qux 
txm um mxmbro achando qux sua ausxncia não fará 
falta...

Vocx dirá: “Afinal, sou apxnas uma pxça sxm 
xxprxssão x, por isso, não farxi difxrxnça x falta à 
comunidadx.” Xntrxtanto, para uma organização 
podxr progrxdir xficixntxmxntx, prxcisa da 
participação ativa x consxcutiva dx todos os sxus 
intxgrantxs. 

Na próxima vxz qux vocx pxnsar qux não prxcisam 
dx vocx, lxmbrx-sx da minha vxlha máquina dx 
xscrxvxr x diga a si mxsmo: “Xu sou uma pxça 
importantx do grupo x os mxus amigos prxcisam dx 
mxus sxrviços!”

Pronto, agora consertei a minha máquina de 
escrever. Você entendeu o que eu queria te dizer?

Percebeu a sua imensa participação na vida 
daqueles ao seu redor? Percebeu que assim como tem 
pessoas que são importantes para nós, também somos 
importantes para alguém?

Lembre-se de que somos parte do Universo e como 
tal, somos peças importantes e que não podemos 
faltar no quebra-cabeça da vida...

IMITANDO

“Um homem 
vinha caminhando 
pela floresta quando 
viu uma raposa que 
perdera as pernas, 
e perguntou-se a si 
mesmo como ela 
faria para sobreviver. 

Viu então um tigre se aproximando com um animal 
abatido na boca. O tigre saciou a sua fome e deixou o 
resto da presa para a raposa.

No dia seguinte, Deus alimentou a raposa 
usando o mesmo tigre. O homem maravilhou-se da 
grandiosidade de Deus e disse a si mesmo:

- Também eu irei me recolher num canto, com 
plena confiança em Deus, e ele há de prover tudo o 
que eu precisar.

Assim fez. Mas durante muitos dias nada 
aconteceu. Estava já quase às portas da morte quando 
ouviu uma voz:

- Ó, tu que estás no caminho do erro, abre os 
olhos para a verdade! Segue o exemplo do tigre e 
pára de imitar a raposa aleijada.”

Fonte: Histórias da Alma,  
Histórias do Coração - Editora Pioneira



JORNAL OPINIÃO 19  
6 DE MARÇO DE 2020

Charge do Patiño

BAIXE O 
APLICATIVO 

E OUÇA A 
RÁDIO 

ENCANTADO 

NO CELULAR

Exerça a cidadania
Compareça às sessões do Legislativo
Segundas-feiras, às 18h, no plenário da Câmara

Rua Miguel Luiz Pretto, 535, Praça da Bandeira

Ou acompanhe pelo site: camaraencantado.com.br

Estamos também pelo Facebook cmvencantado

Todos os projetos votados ou tramitando no Legislativo estão 
disponíveis no site da Câmara (www.camaraencantado.com.br)

CRÔNICA
A rádio poste  
me salvou

Não lembro que idade eu tinha – cinco ou 
seis anos -, mas a experiência foi traumática, 
inesquecível. Com a minha irmã, dois anos mais 
velha, me perdi na praia ao sair do mar. Era uma 
manhã de domingo de areia lotada e muito calor 
em Tramandaí que, naquela época – década de 
60 – era o xodó dos gaúchos durante o veraneio, a 
Capital das Praias.

Saímos da água e por algum motivo nossos 
pais não estavam nos esperando, o que era praxe. 
Diante da ausência, o desespero tomou conta de 
nós que tínhamos vindo da colônia – Arroio do 
Meio tinha 3 ou 4 mil habitantes - para curtir 
o verão. Aos prantos, saímos a caminhar feito 
baratas tontas em busca de algum rosto conhecido 
para nos socorrer, sem sucesso.

Caminhamos em círculos, de mãos dadas, por 
muito tempo, sob um sol escaldante. Não sabíamos 
o que era maior: o medo ou a sede causada. 
Cansados, sem qualquer esperança de encontrar 
a família, ficamos paralisados à beira do mar. Só 
havia forças para chorar.

De repente, não sei de onde, surgiu um senhor 
grisalho, de boné, com 70 e poucos anos. Ele se 
agachou e começou a conversar.

- O que aconteceu com vocês? Estão perdidos? 
– indagou com voz mansa depois de oferecer um 
refrigerante gelado que foi sorvido num só gole.

Entre soluços fiz um relado do nosso drama, 
seguido de diversas perguntas feitas por ele.

- Vocês tinham guarda-sol? Que cor era? Tinha 
um bar por perto? Vocês estão numa casa ou 
apartamento? – entre outras indagações.

A partir de algumas informações ele nos levou 
para as proximidades do antigo Restaurante 
Panorâmico, ponto de atração pela arquitetura 
arredondada, uma novidade naquela época.

Nosso protetor foi conversar com outro homem, 
também de idade avançada, chapéu de palha. 
Poucos minutos depois, ouvimos nossos nomes 
reverberando na “rádio poste”.

Era sistema de som muito simples, comandado 
pelo lendário Dario Krás Borges. Consistia numa 
casinha de madeira com mesa, toca-discos e um 
microfone. Os alto-falantes, fixados em postes ao 
longo da praia, irradiavam o som.

Em menos de 15 minutos meu pai surgiu no 
meio da multidão, seguido pela minha mãe. 
Ambos com os inchados do choro, juntamente 
com meus avós. Os rostos familiares devolveram 
a tranquilidade do veraneio, não sem antes 
recebermos uma advertência pela distração à beira 
mar. A “rádio poste do seu Dario” – como entrou 
para a história de Tramandaí– salvara mais uma 
dupla de crianças perdidas.

Por décadas, o 
bronzeado dos gaúchos 
teve a trilha sonora dos 
sucessos que rodaram 
num surrado toca-discos 
velho. Com músicas 
mescladas por oferta de 
fotógrafos amadores, 
de aluguel de casas e 
quartos e até anúncios de 
dentaduras encontradas 
na areia. Além, é claro 
de crianças distraídas 
perdidas ao longo da 
praia...  

Gilberto Jasper 
jornalista
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SICREDI REGIÃO DOS VALES

Sorteios finais da 
Promoção “Sorte 
Cooperada Sicredi” são 
realizados durante 
processo assemblear

O Sicredi Região dos Vales iniciou nesta semana o Processo Assemblear 2020. 
O primeiro encontro aconteceu na segunda-feira (2) em União da Serra, seguido 
pelos municípios de Vista Alegre do Prata, no dia 3, e Guaporé, no dia 4. Após a 
prestação de contas do ano de 2019 aos associados, ocorreu, em cada município, 
o sorteio final por agência da Promoção Sorte Cooperada Sicredi. A campanha de 
prêmios, que iniciou em julho de 2019, foi a maior já realizada pela Cooperativa. A 
Promoção entregará, até o sorteio final, 336 prêmios, totalizando R$ 1,5 milhão de 
premiação distribuída na região, contemplando associados de todos os municípios 
onde o Sicredi Região dos Vales atua.

OS CONTEMPLADOS DA SEMANA

AGÊNCIA UNIÃO DA SERRA | 02/02/2020

Smart TV Samsung 50”: Ricardo Bressan
Poupança de R$ 5 mil: Mario Pasquali
Poupança de R$ 10 mil: Roberto Giaretta
Motocicleta CB Twister Honda 0KM: Katiane Peruzzo

AGÊNCIA GUAPORÉ | 04/03/2020

Smart TV Samsung 50”: Juarez Nunes
Poupança de R$ 5 mil: Mateus Vian
Poupança de R$ 10 mil: Isabella Peduzzi Roos
Motocicleta CB Twister Honda 0KM: Izabel Cagol

AGÊNCIA VISTA ALEGRE DO PRATA | 03/03/2020

Smart TV Samsung 50”: Olides Bilatto
Poupança de R$ 5 mil: Catiane Piaceski
Poupança de R$ 10 mil: Jadir Zanotto
Motocicleta CB Twister Honda 0KM: Celso Aiolfi

AGÊNCIA AVENIDA – GUAPORÉ | 04/03/2020

Smart TV Samsung 50”: Andreia Luciana Salvi
Poupança de R$ 5 mil: Elci da Silveira Carvalho
Poupança de R$ 10 mil: Deonir Camilo Brugnera
Motocicleta CB Twister Honda 0KM: Ricardo Sartori

Cerca de 1,2 mil associados acompanharam os  
sorteios finais nas agências de guaporé

DIVULGAÇÃO
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Evento será 
realizado 
no dia 13 
de março, 
no Salão 
Paroquial de 
Encantado 

Liga promove jantar  
em homenagem ao 
Dia da mulher
no dia 13 de março, 

no salão paroquial 
de Encantado, a 

partir das 20h30min, a 
Liga Feminina de Combate 
ao Câncer realiza um 
jantar festivo beneficente 
em homenagem ao Dia 
da Mulher. O evento tem 
o intuito de arrecadar 
recursos financeiros 
para auxiliar pacientes 
e famílias que estão 
no auge do tratamento 
contra o câncer ou no 
período de manutenção. 
Os ingressos custam R$45 
e podem ser adquiridos 
com as voluntárias. Na 
noite também haverá  
apresentações e baile. 

Atualmente, cerca 
de 70 pacientes estão 
cadastrados na Liga e 
em torno de 50 deles 
são atendidos pela 
entidade, que auxilia com 
medicamentos, cestas 
básicas, exames, entre 
outros.

Conforme a presidente 
benemérita, Salete Maria 
Chiarello Dalla Lasta, o 
jantar quer homenagear 
as mulheres e estimular 
a solidariedade. “Em 
outubro completamos 
28 anos da Liga. Nesse 
período muitas famílias 
foram beneficiadas e 
muitas pessoas estão 
com sobrevida, graças 
também, pela assistência 
que é dada pela Liga a 
estes pacientes, que vem 
em busca do auxílio e às 
vezes até do carinho das 
conselheiras. Este é um 
trabalho que se solidifica a 
cada dia”, ressalta. 

relatório 2019

Na última terça-feira 
(03), no programa Bom, 
Dia Região dos Vales, 
da Rádio Encantado, 
a presidente, Sônia 
Maria Cé, relatou os 
auxílios concedidos 
pela Liga em 2019. Ao 
todo ocorreram 592 
atendimentos; 189 
pessoas receberam 
auxílio medicação; 134 
pacientes ganharam 
alimentação especial; 
82 pessoas foram 
ajudadas com auxílio 
combustível; 18 
pacientes precisaram 
de fraldas e 197 famílias 
receberam cestas 
básicas. Também  
foram destinados 
R$6.200,00 em auxílio 
exame; R$492,00 em 
auxílio quimioterapia; 
R$ 1.168, 95 para 
ressarcimento de 
exames médicos e, 
além disso, a Liga 
auxiliou com R$ 723,00 
para uma cintilografia 
óssea. 

O trabalho é feito 
de forma voluntária. 

Quem quiser fazer 
parte da Liga pode  
procurar as integrantes. 
“Para ser voluntário 
é preciso ter vontade 
de fazer voluntariado 
e compreender o 
sofrimento que a 
pessoa e a família estão 
passando. É importante 
ter disponibilidade de 
tempo, pois temos 
dois plantões por 
semana e precisamos 

ter sempre no mínimo 
duas pessoas na sede 
da entidade. Quem tiver 
estas qualidades pode 
procurar a Liga”, explica 
Sônia. 

Mais informações 
podem ser obtidas 
na sede que está 
localizada no Centro 
Administrativo Municipal 
de Encantado ou 
através do fone (51) 3751 
- 2878. A Liga Feminina 

de Combate ao Câncer 
iniciou suas atividades 
em 29 de outubro de 
1992, como Núcleo 
da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer no 
Rio Grande do Sul, pela 
necessidade de assistir 
os inúmeros casos 
de doentes de câncer 
existentes no município, 
como também realizar 
trabalhos de prevenção 
junto à comunidade.

JuREMiR VERSETTi/ChiNELAGEM

Integrantes da LIga convIdam para o evento

sônIa e saLete estIveram no programa Bom dIa regIão  
dos vaLes da rádIo encantado

VANESSA PALiOSA

Elisangela Favaretto 
jornalista
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A espera do Theo 
Os futuros papais Daiane e Tiago, aguardam ansiosos a chegada do 

filho Theo.

VERi ERthAl FOtOgRAFiA

Aniver Antônia
A princesinha Antônia Kunz Radaelli completou três aninhos, no dia 26 de fevereiro. 

Com sua meiguice, conquista a todos. Papai Eduardo, mamãe Rosibel e o irmão 
Augusto a parabenizam por esta data tão especial.

EVE giAcOMOlli Batizado
O pequeno Arthur, filho de Janieli Bandeira e Leonardo Soares, 

recebeu o batismo, na Paróquia São José de Roca Sales.

NAtáliA ViAN

85 anos 
Inês Togni completou 85 

anos, no último dia 25 de 
fevereiro. A comemoração 
foi no sábado (29), ao lado 
de amigos e familiares, 
no Buffet Zanatta de 
Encantado. Ela recebe os 
parabéns com desejo de 
muita saúde e disposição 
de toda a família. 

Otávio 
Acompanhamento do 

Luiz Otávio, de nove 
meses. Ele é filho de 
Francielli Valandro 
e Fabrício Pretto, de 
Encantado.

NAtáliA ViAN

Formatura 
Renata Protto formou-

se em Odontologia pela 
ULBRA - Universidade 
Luterana do Brasil, no 
último sábado (29). A 
recepção aos convidados 
foi no Buffet Zanatta. 
Sucesso! 

thiANE luizA FOtOgRAFiA



PÁG 3  
6 DE MARÇO 

DE 2020

M
I

X

O
P

IN
IÃ

O s
o
C
i
a
l

Brayan 
Brayan, com 11 meses. Ele é filho de Fernanda Blau e William 

Rodrigues da Silva, de Encantado.

 NAtáliA ViAN

Aníver da Heloísa 
Heloísa Hennika completou 4 anos, no último dia 26 de fevereiro. 

Ela recebe os parabéns dos pais Sabrina e Heberton. Parabéns! 

VERi ERthAl FOtOgRAFiA

Mesversário 
Um mês de vida do 

Henrique, dono desses 
lindos olhos azuis. Ele é 
filho de Taiane Gromovski 
da Rosa e Marcos Cruz da 
Rosa e mano do Herik. 

Newborn
Ensaio da Maria 

Eduarda. Ela é filha de 
Sabrina Cucioli Boaro 
e Diego Machado de 
Souza. A família reside em 
Muçum.

NAtáliA ViAN
Valentina

Valentina, com nove 
meses. Ela é filha de Tailisi 
Vivian Delazeri e Gabriel 
Delazeri, de Encantado.

NAtáliA ViAN

80 anos
A neta Simone Nava e o 

bisneto Kauã parabenizam 
a Dona Valdemira Gobbi 
Bazzanela, que no dia 26 
de fevereiro comemorou 
80 anos. Felicidades a ela 
e desejos de muita luz 
e saúde ao lado de sua 
família. 
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Com o Sol agindo em sua 12ª Casa Astral, talvez tenha que 
lutar um pouco mais para buscar forças e correr atrás do que 
precisa, sem se falar em um ou outro obstáculo que possa 
aparecer.

Touro (21/4 a 20/5)
Esta semana, você saberá convencer as pessoas e 
conquistar aliados para seus projetos. Eem família, clima 
pode ficar tenso. Vênus está deixando o seu inferno astral e 
você vai conseguir liberar toda a energia amorosa que seu 
signo possui. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Esta semana, talvez nem tudo saia como planejou. Pra 
suavizar, os astros recomendam que você fuja de fofocas e 
tenha jogo de cintura com amizades e parcerias! Seguindo 
com as previsões, você pode ter uma boa ideia para ganhar 
dinheiro. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Para esta semana, os astros aconselham você a ficar no 
seu canto, longe de fofocas. No trabalho, boas chances de 
crescimento e, nas finanças, evite emprestar grana para 
colega.

Leão (22/7 a 22/8)
Vênus em Áries manda um papo reto pra você essa semana: 
não fique idealizando um crush, achando que vai encontrar 
um amor que atenda a todas as suas expectativas, na prática 
a realidade pode ser um pouco diferente. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Começando pelo trabalho: seja legal e procure cooperar com 
os colegas. Se tá pensando em sociedade com amigos, sinal 
verde! Agora, na saúde, bom ter atenção.  

Libra (23/9 a 22/10)
Esta semana você vai conseguir mostrar seus talentos 
para ter destaque no emprego. E conte com o apoio da 
sua família. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Nesta semana, quem é deste signo vai se empenhar 
bastante no trabalho porque a vontade de vencer na vida 
será grande. No amor, o Sol te dá uma força para saber 
usar o seu poder de sensualizar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Essa semana você pode se sentir desmotivada no 
trabalho. Se isso acontecer, lembre-se dos boletos que 
estão pra vencer. E os astros avisam que, se for fazer 
parceria, melhor escolher em quem confia. Você terá 
sorte com grana, mas evite qualquer tipo de excesso.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Pode ganhar grana com algo feito em casa! Os astros 
recomendam que você faça contato com pessoas 
queridas que moram longe e que tenha paciência com 
seus familiares. No amor, o clima é de vale a pena ver 
de novo.

Aquário (21/1 a 19/2)
No trabalho, sua simpatia vai ajudar na relação com os 
chefes e se estiver pensando em parceria, agora é hora 
de acertar os detalhes. 

Peixes (20/2 a 20/3)
No trabalho, talvez retome um antigo projeto. Mas 
cuidado, porque fofocas e intrigas estão no ar. Os astros 
avisam também que você desejará participar mais da 
vida dos parentes. 

fròtole del 
bigolin

Um advogado
Um advogado morreu e vahia pedido 

em seu testamento que cada um de 
seus três sócios jogasse 50 reais em 
seu túmulo na hora do enterro. O 
primeiro pensou muito, tirou uma nota 
de 50 da carteira e a jogou na cova. 
O segundo relutou bastante, mas 
também jogou uma nota de 50 reias. O 
terceiro recolheu as duas de 50 e jogou 
um cheque de 150 reias na cova.

Quantos dedos
Quantos dedos eu tenho nessa mão, 

Joãozinho?
- Cinco, professora!
- Se eu tirar três, o que acontece?
- A senhora fica aleijada!

Aumento
Reza o folclore político da região 

serrana que certa feita, os vereadores 
de Veranópolis procuravam o prefeito 
Elias Ruas Amantino para reivindicar 
um aumento de salário.

- Em troca, senhor prefeito- disse o 
presidente do legislativo- ao invés de 
duas sessões por mês, nos propomos a 
fazer uma por semana. 

Ruas, naquela sua sinceridade 
peculiar, que muitas vezes tendia à 
galhofa, contrapropôs:

- Eu dou o aumento que os nobres 
edis reivindicavam, mas com uma 
condição...

- Que condição?
- Que ao invés de duas, vocês só 

façam uma reunião por mês.
E depois explicava para os 

assessores:
- Era só o que faltava: dar aumento 

para eles se reunirem para criticar a 
minha administração.


