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DESTAQUES 
DA SEMANA

encantado
Encontro 
Farroupilha será 
no Parque | 
CAPA MIX

Ampliação do 
hospital de 
Encantado entra 
na fase fi nal 8 e 9

ROCA SALES
Campeonato 
será retomado 
no domingo 12

Réu é condenado 
a 19 anos de prisão

Juri Popular ocorreu na terça-feira (10) em Encantado. 

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

 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580

EDIÇÃO Nº: 2.484
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.
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Diogo Daroit Fedrizzi
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comercial@opiniaojornal.com.br

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

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 6/03/2020  a 12/03/2020

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

Vereadora Jaqueline 
Taborda, durante a Sessão 
em Homenagem às Mulheres

DIVULGAÇÃO

“Às nossas 
homenageadas 
nessa Sessão, 
o nosso 
reconhecimento por 
tanta dedicação 
nas mais diferentes 
atividades, pelo seu 
lado profissional 
que tão bem 
desempenham”. 

Poucas fichas 

Leitores reclamam que no Posto de Saúde do bairro São José tem poucas fichas 
para atendimento. Alguns relatam que para serem atendidos de manhã é preciso 
chegar por volta das 4h da madrugada e já para ser atendido de tarde, é necessário 
chegar por volta das 8h no Posto de Saúde.

06/03 – Ardoino Gretti, 93 anos.
Cemitério de Linha São Rafael, Relvado. Funerária Arezi.

06/03 – Valdir Angelo Radaelli, 62 anos.
Cemiterio Católico de Júlio de Castilhos Baixa, Roca Sales. Funerária Delano.

07/03 – Diva Picinini, 89 anos.
Cemitério de Linha Arroio Augusta Alta, Roca Sales. Funerária Delano.

10/03 – Italvira Josephina Mottin Pretto, 96 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

11/03 – Edi erthal.
Cemitério de Linha Constância, Roca Sales. Funerária Delano.

12/03 – Doralice Bolsi Dallegrave, 93 anos.
Cemitério da Barra do Guaporé, Encantado. Funerária Pezzi.

12/03 – Francisco Gentil Piacetta, 71 anos.
Cemitério Católico de Doutor Ricardo. Funerária Garibotti.

encantado e capitão

Governador 
confirma presença na 
inauguração do asfalto

No domingo (15) inicia a 
programação alusiva aos 105 anos 
de Encantado. Nesta data ocorre a 
inauguração da pavimentação asfáltica 
entre os municípios de Encantado e 
Capitão. A obra foi realizada por meio 
de uma parceria entre as prefeituras das 
duas cidades e o Governo do Estado. 

O ato inaugural ocorre a partir das 

11h na Linha Argola. Está confirmada 
a presença do governador Eduardo 
Leite.  A comunidade de Linha Argola 
está organizando uma missa na Igreja 
a partir das 10h e ao meio-dia almoço 
por adesão antecipadamente. Toda a 
comunidade está convidada a prestigiar 
a programação.

TRANSMISSÃO DA RÁDIO ENCANTADO
Na manhã deste domingo, a Rádio Encantado fará uma programação 
especial diretamente da Linha Argola. Acompanhe a transmissão. 

OS VERDADEIROS 
PARASITAS

Tenho defendido 
o governo Bolsonaro 
por algumas medidas 
importantes tomadas 
no sentido de estancar a 
sangria provocada nos 
últimos anos por governos 
populistas e irresponsáveis 
que levaram o Brasil à 
ruína, porém, minha 
maior torcida é no sentido 
de ver o país dar certo. 
Independentemente do 
presidente, suas ações 
vão influenciar o nosso 
cotidiano.  
Esta semana tivemos 
mais uma prova de que, 
no intuito de destruir 
politicamente Bolsonaro, a 
oposição tenta prejudicar 
o país, conforme 
palavras do Deputado 
Federal Marcelo Freixo 
em evento recente da 
esquerda, mesmo que 
para isso prejudique os 
mais pobres e freie a 
recuperação econômica 
em andamento. 
Os parlamentares 
compromissados somente 
com suas vaidades e 
seus interesses de poder 
derrubaram um veto do 
presidente Bolsonaro que 
frearia um aumento na 
despesa com o pagamento 
do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), 
benefício destinado a 
pessoas com deficiências 
ou idosos que tenham 
renda do grupo familiar 
per capita inferior a um 
quarto de salário, R$ 
261,25, uma vez que a 
proposta é aumentar a 
renda máxima para meio 
salário mínimo, R$ 522,50. 
Com a medida, o impacto 

nas contas públicas 
chegará a R$20 bilhões 
por ano, o que ampliará 
o déficit público, que já 
beira os R$130 bilhões, 
e exigirá medidas do 
governo para manter 
o exercício anual, 
sem os investimentos 
previstos e necessários. 
Além disso, as taxas 
de juros, hoje baixas 
e que estavam com a 
tendência de serem 
ainda mais reduzidas, 
devem se elevar e nem 
as reformas previstas, 
como a administrativa 
e tributária, terão 
condições de desfazer 
o mal dessa derrubada 
do veto.  
Demonstrando o 
espírito do quanto 
pior melhor que a 
oposição adotou, uma 
cena ficou eternizada 
após a votação, quando 
o Deputado Túlio 
Gadelha, namorado 
de Fátima Bernardes, 
levantou um cartaz com 
os dizeres “Bolsonaro, 
derrubamos o seu veto.” 
É preciso avisar ao 
nobre parlamentar e aos 
demais irresponsáveis 
que cometeram esse 
ato repreensível que 
o veto não é contra o 
atual presidente, pois se 
não tivermos controle 
nos gastos públicos, 
não teremos condições 
de gerar emprego 
e, de forma honesta 
e digna, oferecer a 
população condições 
de sobrevivência sem 
depender das migalhas 
oferecidas pelo Estado, 
já quebrado.  
Essa política é herança 
do paternalismo 
socialista instaurado 
por Getúlio Vargas e 
mantido até hoje, em 
que muitos políticos 
populistas fizeram 
do povo mais pobre, 
meros refém de suas 
ambições. Infelizmente 
nosso Congresso está 
infestado por parasitas 
que estão destruindo o 
Brasil...
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A Câmara de 
Encantado 
realizou sessão 

especial em homenagem 
ao Dia Internacional das 
Mulheres na noite de 
segunda-feira (9). Neste 
ano, foi reconhecida a 
trajetória de médicas, 
dentistas e taxistas que 
trabalham no município 
(veja a relação ao lado).  

A vereadora Jaqueline 
Taborda (PDT) falou 
em nome dos colegas 
e propôs uma reflexão 
sobre o papel da mulher 
a partir dos princípios 
de Deus. “Fomos criadas 
com características 
diferentes dos homens 
e devemos ser 
respeitadas. Queremos, 
não simplesmente ser 
homenageadas, mas 
queremos respeito e 
tratamento igualitário”, 
afirmou.

A pediatra Izenara 
Fuhr destacou que 
a homenagem do 
Legislativo é o momento 
para pensar como 
a sociedade trata as 
mulheres no convívio 
familiar, afetivo, social 
e profissional. “Além 
de toda desigualdade 
e violência que as 
mulheres sofrem no 
Brasil e no mundo”, 
acrescentou. A pediatra 
ainda enalteceu 
virtudes como 
coragem, perseverança, 
capacidade e 
inteligência. “As 
mulheres estão 
conquistando seu 
espaço”, enfatizou.

A radiologista 
Adriana Santana 
Bronizaki lembrou 
que a gaúcha Rita 
Lobato Velho Lopes 
foi a primeira mulher 
a exercer a profissão de 
médica no país em 1887. 
Ela também ressaltou 
que a medicina é uma 
das profissões em que a 
mulher mais conquistou 
oportunidades, 
aspectos de liderança, 
remuneração e ascensão 
na carreira. “Desde 

2009, o número de 
mulheres nas faculdades 
de medicina já supera 
os homens”, comentou. 
“No corpo clínico do 
Hospital de Encantado, 
há 20 anos só havia uma 
médica, a Dra. Izenara. 
Hoje já representamos 
33% do quadro de 
profissionais”. 

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

DIA DA MULHERsessão especial ocorreu na segunda-feira (9) em encantado

Vereadores reconhecem trabalho 
de médicas, dentistas e taxistas

MÉDICAS
Adriana Werner Balbinot
Angela Nichel Garcia
Evodie Inês Fernandes
Giliane Gianisella
Izenara M. Penna Fuhr
Maitícia Fernandes Hoppe
Patrícia Schumacher
Adriana Santana Bronizaki
Fátima Lopes Carneiro
 

DENTISTAS
Rosângela Cé
Silvia Markus Bertella
Claudia Sarquis Berté
Janaína Duarte 
Josy Michele Gonzatti
Marina Marchi
Ana Paula Tonin
Carla Barilli
Milene Gusi
Camila Kummer
Janine Tedesco
Cassiana Agnoletto
Taciana Conzatti

TAXISTAS 
Dicléia Rosane Mucelin
Naia F. Ferreira da Silva 
Teresinha Inês D. Potrich
Ivanete Teresinha Dalmoro
Idiole Lurdes Signori

cinco mulheres 
que trabalham 
como taxistas 
foram 
homenageadas 
pelos vereadores

trabalho de nove médicas foi reconhecido

treze odontólogas também participaram da sessão especial

VEREADORA 
JAQUELINE

RADIOLOGISTA 
ADRIANA BRONIZAKI

PEDIATRA  
IZENARA FUHR

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNÍCIPIO DE ROCA SALES
OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral 
de Roca Sales-RS, vem informar que se habilitaram para casar:

OLICIEN SAINT-HILAIRE e ROSE-MANIE SYLVESTRE. 
Ambos de serviços gerais, solteiros, haitianos, residentes e 
domiciliados na Rua Teobaldo Zart n° 468 ap 01, nesta cidade de 
Roca Sales-RS.

 
Se alguém souber de algum impedimento, 

apresente-o, na forma da Lei.  

Roca Sales, 11 de março de 2020.

Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11 | CEP 95.735-000 
Fone/fax (51) 3753-2233

ExpoRoca e Fecarpa  
registra recorde de público

Segundo estimativa da comissão organizadora, 
um público superior a 30 mil pessoas circulou 
nos três dias da 8ª ExpoRoca e 11ª Fecarpa 
(foto). O volume de negócios também superou as 
expectativas dos expositores. A feira surpreendeu 
em todos os sentidos. Parabéns à comissão 
organizadora na pessoa da presidente do evento, 
Marlisa Sartori Bratti; presidente da CIC Roca Sales, 
Renato de Vargas, e à administração municipal pelo 
incansável trabalho de realizar uma grande festa. 

Município vai receber  
pórtico e praça coberta

Está em processo de licitação a construção 
do pórtico de entrada da cidade e a cobertura 
da praça Júlio Lengler.  As duas obras contam 
com recursos federais. O pórtico será instalado 
próximo à ponte sobre o Rio Taquari, antes do 
túnel verde na ERS 129. O modelo do pórtico foi 
projetado pelo setor de engenharia e planejamento 
do município e, para execução, conta com uma 
verba federal de R$ 350 mil. A cobertura da praça 
também conta com recursos federais no valor 
de R$ 250 mil. A previsão é que as obras iniciem 
ainda neste primeiro semestre do ano. 

Freundtanzgruppe promove 
amanhã seu jantar baile

O grupo de danças Freudtanzgruppe promove 
neste sábado(14), no Centro Evangélico, o seu 
tradicional jantar baile anos 70, 80 e 90. O evento 
vai celebrar os 10 anos de fundação do grupo. 
Os ingressos antecipados ao valor de R$ 30,00, 
podem ser adquiridos até este sábado, ao meio-dia, 
na secretaria da Paróquia Evangélica. Na noite, 
o valor será de R$ 35,00.  Haverá apresentação 
da categoria infantil do Freudtanzgruppe, 
Metamorfose MultiShow e, após, baile com a 
Banda Vitrine Viva e Som Meteoros.

Carnês  
do IPTU 

Estão à disposição 
dos contribuintes 
os carnês do IPTU 
2020. Eles podem ser 
retirados na recepção 
da prefeitura. As datas 
para os pagamentos 
são as seguintes: 31/03 
- cota única com 10% 
de desconto; 31/03 - 
pagamento da 1ª parcela; 
31/05 - pagamento 
da 2ª parcela; 31/08 - 
pagamento da 3ª parcela; 
e 31/11 - pagamento da 
4ª parcela.

DIVULGAÇÃO

Sucesso absoluto: assim se descreve a 8ª 
ExpoRoca e 11ª Fecarpa do município de Roca 
Sales. Realizada no último fim de semana 
(6 a 8 de março), o evento contou com uma 
programação diversificada e atrações variadas, 
contemplando comércio, indústria, serviços, 
agronegócio, entretenimento, agroindústrias, Salão 
Gastronômico e Feira do Peixe.

O prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana, 
celebrou o sucesso do evento. “Foram mais de 
seis meses de trabalho intenso, com apoio de toda 
a Comissão Organizadora, da CIC e de muitos 
funcionários públicos, que trabalharam dia e 
noite para deixar tudo pronto e receber o público. 
É uma honra e um orgulho imenso ter realizado 
um evento tão grandioso, mesmo tendo investido 
menos do que na edição anterior”.

Programação 
diversificada 
anima o público

Na sexta-feira (6), dentre as diversas atrações, 
o público se empolgou com a Discoteca do 
Chacrinha, protagonizada por pessoas da própria 
comunidade. Depois, foi a vez do talento de 
Serginho Moah e Banda subirem ao palco e 
cantarem os grandes sucessos da carreira. Por 
último, a Banda Bico Fino Brother’s Band fechou 
a noite. No sábado, atrações artísticas e culturais 
preencheram o dia. À noite, dois grandes shows 
do sertanejo universitário se apresentaram para 
uma Arena de Shows lotada, com público estimado 
em 10 mil pessoas: compuseram o palco o artista 
gaúcho Guilherme Mecca e o consagrado artista 
nacional, Thiago Brava. O domingo foi aberto 
com um momento religioso, e depois, também foi 
marcado por diversificadas atrações culturais, e por 
um intenso festival de bandas, que se iniciou ainda 
pela manhã com a Banda Calmon, e seguiu com Os 
Peraltas, Luan Ludwig, Nova Estação, Tchê Garotos 
e, por fim, a Banda Barbarella, levando mais um 
volumoso e contínuo público ao evento.

região

Roca Sales realizA a maior 
ExpoRoca E FECARPA da história

Salão Gastronômico 
agradou os participantes

O Salão Gastronômico à base de peixe foi uma das 
grandes novidades desta edição da feira. Com um farto 
cardápio, apresentou a proposta de agregar ao evento 
o diferencial da culinária local: a tradição do peixe. 
Segundo o presidente da CIC Roca Sales, Renato Vargas, 
o projeto superou as expectativas: “Não estávamos 
visando uma grande adesão ao Salão, justamente por 
entender que é o primeiro ano e serve de divulgação 
para as próximas edições. Mas recebemos mais de 
mil pessoas entre os três dias, e todos os relatos foram 
positivos”, comenta.

Comissão Organizadora 
avalia os resultados

A edição de 2020 da ExpoRoca e Fecarpa contou com 
mais de cem expositores, dentre os pavilhões comerciais 
01 e 02, agroindústrias e espaços externos. O grande 
número de participantes marcou o crescimento da feira, 
e colaborou para o sucesso do evento: “Estimamos um 
crescimento em volume de vendas superior a 25% em 
relação à última edição, mesmo que ainda se perceba o 
efeito da crise econômica pela qual o país tem passado 
nos últimos anos. A estratégia de aumentar o número de 
expositores, e de ofertar toda a programação com acesso 
gratuito, se mostrou muito acertada, pois tivemos um 
crescimento marcante no público presente”, comenta 
Marlisa Sartori Bratti, presidente da 8ª ExpoRoca e 11ª 
Fecarpa.

THIAGO BRAVA LEVOU DEZ MIL  
PESSOAS PARA A ARENA DE SHOWS

DIVULGAÇÃO
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DOUTOR RICARDO

MULHERES SÃO HOMENAGEADAS
A noite do dia 6 de março foi de 

homenagens as mulheres ricardenses.  
Com o Ginásio Municipal repleto 
de homenageadas, familiares e 
amigos. No cerimonial de abertura, 
as mulheres contempladas para o 
primeiro ensaio fotográfico receberam 
o quadro e álbum de fotos e, ainda, 
sortearam as próximas dez mulheres 
que participarão da iniciativa. Durante 
o evento, os presentes assistiram 
a mensagem da nona Therezinha 
Picoli Dal Magro, que há 12 anos 
está acamada. “Eu faço a vida bonita”, 
relatou em seu depoimento (o vídeo 
está disponível no facebook da 
prefeitura). 

A homenagem continuou após 
o jantar, quando todas as mulheres 
receberam mimos da Câmara de 
Vereadores e da Administração 
Municipal. O show foi com a banda 
Máquina do Tempo, lembrando anos 
1950 a 2000, com músicas temáticas e 
empolgantes da época.

A prefeita Catea Rolante destacou 
que “homenagear as mulheres de 
Doutor Ricardo é valorizar a essência 
de cada uma, pois a mulher é expressão 
de amor, delicadeza, de superação 
de obstáculos, enfim, de comemorar 
esta data que se tornou especial para 
todas as mulheres. Sintam-se todas 
homenageadas. As que foram sorteadas 
no primeiro ensaio fotográfico, tenho 
certeza que foi algo diferente que 
aconteceu de maneira particular 

na vida de cada uma, da vovó com 
mais idade até a mais nova. A todas 
as mulheres o meu reconhecimento, 
gratidão e que sejam abençoadas na 
vida e sempre buscando o melhor 
para si mesma, para a família e sua 
comunidade”, enalteceu.

Para a presidente da Câmara de 
Vereadores, Veridiana Alba, “foi 
muito gratificante poder participar e 
contribuir com a confraternização em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher. O poder legislativo agradece 
a prefeita Catea por mais um ano 
nos autorizar participar, pois é um 
momento de festa que reúne grande 
número de mulheres do município. 
E assim a Câmara consegue agraciar 
mais mulheres do que em uma sessão 
solene como era feito anteriormente. 
O intuito da Câmara é valorizar 
as mulheres ricardenses, mulheres 
lindas, trabalhadoras, competentes e 
persistentes”, frisou.

O vice-prefeito Álvaro Giacobbo 
lembrou as motivações que originaram 
a homenagem pelo Dia Internacional 
da Mulher. “Uma luta pela igualdade de 
direitos civis, por melhores condições 
de vida foi o início. As mulheres não 
desistem, essa força interior, com essa 
vontade de construir e fazer o melhor 
que podem, as vezes esquecem de si 
mesmas para lembrar e fazer pelos 
outros. Merecem o reconhecimento 
e a nossa homenagem. Parabéns!”, 
ressaltou. 

Exposição “Simplesmente Mulheres”
 
O projeto de ensaio fotográfico ressalta a beleza de mulheres ricardenses, com 

objetivo de valorizar as mulheres pela beleza, sentimentos e experiências de cada 
uma, em qualquer idade, contribuindo com a autoestima, ressaltando as mulheres 
de Doutor Ricardo.

No primeiro ensaio fotográfico foram comtempladas 13 mulheres: Amélia 
Giacobbo Arcari – Centro, 86 anos; Ana Maria Cornelli – São Paulo, 57 anos; 
Ana Rita Malaggi Baldissera – Centro, 59 anos; Caroline Cechin Weber – Barra 
do Zeferino, 33 anos; Cladir Dagostini – Bonita Alta, 59 anos; Deorilde Brandão 
Fraporti - Bonita Alta, 54 anos; Fátima Marines Malaggi – São Braz / Palacin, 56 
anos; Leda Ana Marchetti Malaggi – Centro, 64 anos; Raquel Cassanelli – São 
Braz / Palacin, 16 anos; Salete Marsango – Funcionárias, 46 anos; Shirley Venzo 
– Zanella, 74 anos; VanderleiaGuzzonMoresco – Zanella, 31 anos; e Vânia Salete 
RizziDalpra – São Paulo, 53 anos.

As próximas a participarem da ação serão nove mulheres das comunidades e 
uma funcionária pública. São elas: Clarice Maria Capellari, Carina BigatonDadalt, 
Daiane Demozzi, Elisabete Petry, Gabriela Uberto, Ivan Bernardete De Freitas, 
Lurdes Dorigon, Micaela Albaneze, Rosa Castoldi e Sandra Machioretto.

OBRAS NA CICLOVIA 
SÃO RETOMADAS

AÇÕES BUSCAM 
CONSCIENTIZAR 
COMUNIDADE A 
ECONOMIZAR ÁGUA

A Administração de Doutor 
Ricardo vem realizando ações para 
resolver o problema da falta de 
água, ocasionado pelo período de 
estiagem e que continua trazendo 
consequências. O município já 
decretou Situação de Emergência em 
virtude da escassez de água, que foi 
homologada pelo governo do Estado, 
através do Decreto Nº 55.095, de 3 
de março de 2020. A Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa 

Civil vem acompanhando e 
desenvolvendo ações para minimizar 
os danos causados em toda a área do 
município, principalmente na zona 
rural.

Solicita-se para que cada um seja 
responsável e utilize com consciência 
a água, procurando não fazer lavagem 
de carros, calçadas, entre outros 
que não são urgentes, utilizando o 
necessário, tendo o melhor cuidado 
possível no uso da água.

Nesta semana 
reiniciaram as obras de 
construção da ciclovia, 
junto a ERS-332. A 
liberação desta fase 
dos recursos aconteceu 
após a ida da prefeita 
Catea Rolante a 
Brasília, no mês de 
fevereiro.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
ENCERRA HOJE 

A secretaria da Saúde reforça que as crianças, adolescentes e jovens, de 4 anos 
até os 19 anos, devem comparecer com seus responsáveis, na Unibade Básica de 
Sáude (UBS) para realizar a vacina do tríplice viral, prevenindo contra o sarampo, 
carhumba e rubéola. É obrigatório estar portando a carteirinha de vacinação. O 
prazo final é hoje, sexta-feira, dia 13 de março.

LEVANTAMENTO DE TALÕES 
DE PRODUTOR

A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente informa aos produtores que 
ainda não apresentaram o Talão de Produtor, que tem prazo final até 31 de 
março para apresentar na secretaria. Quem não apresentar estará impedido de 
receber os auxílios previstos em lei.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MULHERES, E SEUS FAMILIARES PARTICIPARAM DO ENCONTRO
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

O “DRIBLE” NA 
ESQUERDA QUE 
PROTEGEU O 
ENCANTADENSE 
PADRE GIORDANI O projeto que autoriza o Executivo 

a comprar uma área de terras de 42 mil 
metros quadrados nas proximidades 
do Parque João Batista Marchese 
segue em análise. O valor estipulado 
se aproxima dos R$ 3 milhões. Nesta 
semana, o presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
Luciano Moresco (PT), ficou irritado 
com insinuações de que ele seria o 
responsável por impedir a votação 
da matéria. “A informação que me 
chegou é que alguns vereadores, 
quando questionados a votar esse 
projeto, disseram que só não é votado 
por minha causa. Quem disse isso é 
covarde. Graças a Deus que não sei 
quem falou, porque senão diria o 
nome”, ameaçou. Moresco explicou 
que a CCJ ainda aguarda retorno do 
Executivo sobre algumas informações 
solicitadas, sobretudo, as  avaliações 

técnicas por parte de imobiliárias a 
respeito do valor do terreno, além de 
esclarecimentos sobre a utilização do 
espaço por onde passa a rede de energia 
elétrica.

Valdecir Gonzatti (MDB) chegou 
a pedir a liberação do projeto para 
votação. “Não estou jogando para a 
plateia, nem os vereadores contra a 
opinião pública. Mas gostaria que 
a gente pudesse votar o mais breve 
possível”, disse. Marino Deves (PP) 
também deu mostras de que é favorável 
à aprovação por entender que o melhor 
destino para aquela área seja do 
município. “Essa discussão já vem da 
administração passada. Pensando no 
futuro do Parque, em tudo que pode 
ser feito de bens e serviços na cultura, 
esporte, inclusive, para estacionamento, 
precisamos uma área maior”, 
argumentou.

CÂMARA DE ENCANTADO

comissão aguarda 
respostas do executivo 
para liberar projeto de 
compra de imóvel

Direitos da mulher
Jaqueline Taborda (PDT) sugeriu que seja incluído no Regimento Interno 

do Legislativo a instalação da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara 
de Vereadores. O objetivo é ampliar a responsabilidade do Parlamento na 
elaboração de leis e políticas públicas de prevenção e proteção das mulheres, 
bem como aumentar a sua participação política. Jaqueline também propôs 
ao Executivo a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
(Comdim).

Preocupação com a estiagem
A estiagem que afeta o Estado preocupa os vereadores. Diego Pretto e 

Sander Bertozzi querem saber o Executivo informações a respeito da situação 
no município. Sander chegou a sugerir que o governo avalie a possibilidade 
de decretar situação de emergência. “As perdas na lavoura já são grandes. Os 
produtores estão com problemas de falta de água. Não haverá alimento no 
inverno para o gado leiteiro”, alertou.

Oportunidade para Olímpio
O suplente 

Olimpio Lisboa 
(PTB) assumiu o 
lugar de Cláudio 
Roberto da Silva 
(MDB). Ele 
aproveitou o espaço 
da tribuna para fazer 
um relato de sua 
trajetória pessoal e 
profissional junto 
à comunidade 
encantadense. 
Olímpio ainda 
agradeceu aos 194 
eleitores pelos votos 
que recebeu nas 
eleições de 2016.  

vereador do ptb fez 194 votos na eleição

ELISANGELA FAVARETTO

O Padre Eugenio 
Giordani, que faleceu 
aos 75 anos em 1985, 
foi uma importante 
personagem da Igreja 
Católica e da política de 
Caxias do Sul. Nascido 
em Encantado em 1910, 
era irmão do empresário 
Carlos Giordani, 
idealizador de uma de 
nossas casas comerciais 
mais tradicionais, a 
Giordani & Cia. Ltda. 
O Padre Giordani 
implantou a Paróquia de São Pelegrino, em 1942, 
construindo uma igreja, tijolo a tijolo, DE grande 
valor artístico abrigando obras de Aldo Locatelli.

ATRITOS 
TEOLÓGICOS

A Teologia da 
Libertação, surgida 
no final dos anos 50, 
provocou atritos entre o 
padre Giordani e o Bispo 
Dom Benedito Zorzi, 
da Diocese de Caxias. 
É um movimento que 
explora o apelo social do 
catolicismo introduzindo 
conceitos marxistas e 
populistas para uma 
nova ordem política e 
econômica de distribuir 
a riqueza e eliminar a 
pobreza. Muitos religiosos 
aderiram a estas ideias 
levando um caos teológico 
e filosófico na Igreja, 
estimulando instituições, 
tipo MST, que invadem 
propriedades privadas e a 
fundação do PT. O Padre 
Giordani, um religioso 
conservador e de perfil 
evangelizador, teve de usar 
sua autoridade de pároco 
para enfrentar padres 
adeptos dessa teologia 
em Caxias e em Torres, 
onde, com  o apoio do 
jurista Ruy Cirne Lima, 
construiu uma igreja. 
A situação produziu 
desentendimentos com 
o Bispo Dom Benedito, 
conhecido por suas 
simpatias pelas ações 
das esquerdas. Além 
disso, o Padre Giordani, 
juntamente com Ruy 
Cirne Lime, fundou 
em Caxias o Partido 
Democrata Cristão (PDC) 
tendo sido o seu primeiro 
vereador. (No Estado, o 
PDC fundou o Jornal do 
Dia. Foi meu primeiro 
emprego. Como jornaleiro 
entregava cerca de 200 
assinaturas em Encantado, 
diariamente).

“DRIBLE”
Dom Benedito Zorzi entendeu que deveria 

afastar o Padre Giordani da Igreja São Pelegrino. 
Diante disso, o padre Giordani procurou seu 
amigo, Ruy Cirne Lima, que dominava o direito 
eclesiástico. Ao analisar as  intenções do Bispo, 
Cirne Lima recorreu ao Cardeal Vicente Scherer, 
da Arquidiocese de Porto Alegre, chefe do Bispo. 
O assunto não poderia criar um confronto entre 
a autonomia do Cardeal e do Bispo. Ruy Cirne 
Lima foi ao governador Ildo Meneghetti (1963-
1966), de quem era o Secretário da Fazenda. 
Pediu para que o Padre Giordani fosse nomeado 
curador espiritual do Presídio de Caxias do Sul, 
ato realizado pelo Secretário de Justiça, Paulo 
Brossard (futuro ministro e senador). O Padre 
Giordani passou a ter subordinação funcional 
com a Secretaria de Justiça, e sua subordinação 
eclesiástica acabou transferida para a Cúria 
Metropolitana de Porto Alegre, ou seja, para 
o Cardeal Dom Vicente. Dessa forma, o Padre 
Giordani conseguiu “ludibriar” o Bispo e os 
interesses das esquerdas caxienses e continuou 
na sua Paróquia na Igreja São Pelegrino. Essa 
história me foi contada por um grande amigo, 
o empresário André Cirne Lima, filho de Ruy 
Cirne Lima. Foi quase um roteiro de Giovannino 
Guareschi, criador do Padre Dom Camilo, que 
litigava com o prefeito comunista Peppone 
numa cidade italiana. Isso demonstra a luta do 
clero evangelizador contra o esquerdismo da 
Igreja, que continua no comportamento do Papa 
Francisco e nas atitudes da CNBB.

PERSONAGENS
Historiadores locais definem que a vida do 

encantadense Eugênio Ângelo Giordani se 
confunde com a história de Caxias do Sul, como 
um líder comunitário e religioso de muitos 
serviços prestados. Em Encantado seu nome 
batiza uma rua, no Bairro Lajeadinho. Ruy Cirne 
Lima, professor e político, foi um dos grandes 
juristas do nosso Estado.
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aniversário

ADROALDO CONZATTI 
COMEMORA 80 ANOS  
com festa no parque

O escritório de contabilidade Conzatti realizou na quinta-feira (5) a festa de 80 
anos do sócio-fundador, Adroaldo Conzatti. A comemoração ocorreu no ginásio 
do Parque João Batista Marchese e reuniu centenas de convidados. Conzatti, que é 
o atual prefeito de Encantado, agradeceu a presença de familiares, amigos, clientes 
do escritório, políticos e a comunidade que foram lhe abraçar pelas oito décadas 
de vida.

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

conzatti soprou as velas do bolo de 80 anos

centenas 
de pessoas 

participaram da 
festa

Na terça-feira (10), ocorreu a transmissão de cargo do prefeito Adroaldo 
Conzatti para o presidente da Câmara de Vereadores, Diego da Rosa Pretto. O 
ato foi realizado no Gabinete do prefeito no Centro Administrativo Municipal 
com a presença de autoridades, familiares e assessores. Conzatti salientou que 
esse critério de dar oportunidade aos presidentes do Legislativo assumirem o 
Executivo, mesmo em curto período de tempo, foi adotado desde o início do 
mandato. Pretto ficou no cargo até ontem (12). O vice-prefeito, Enoir Cardoso, 
esteve em Brasília em busca de recursos para o município.

CHANCE PARA DIEGO

Presidente da Câmara 
assume Executivo

ato ocorreu no gabinete do prefeito no centro administrativo

GISELE FERABOLI/DIVULGAÇÃO

encantado

IPTU COM DESCONTO DE 
15% PODE SER PAGO ATÉ 
QUARTA

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com 15% de desconto, pode ser 
pago até a próxima quarta-feira (18). Os carnês estão sendo entregues pelo correio. 
Quem não receber até esta sexta-feira (13) pode entrar em contato com o Setor 
de Cadastro da Prefeitura. O pagamento deve ser efetuado nos bancos e demais 
estabelecimentos conveniados. Quem preferir, pode parcelar em até 10 vezes. A 
primeira parcela vence no dia 18 de março.
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SAÚDEOPINIÃO ACOMPANHOU DE PERTO OS TRABALHOS NESTA SEMANA

Obras de ampliação do hospital 
de Encantado entram na fase final

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

continua na outra página

A comunidade 
encantadense 
e regional já 

pode comemorar: a 
obra de ampliação do 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha, que 
inclui a construção da 
Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), 
entrou na fase de 
acabamentos. Assim 
que forem concluídos 
os 10 leitos da UTI 
e a casa de Saúde 
obtiver a habilitação do 
Ministério da Saúde, 
o hospital, que hoje 
é de baixa e média 
complexidade, passará 
a atender casos de alta  
complexidade.

Conforme 
a assistente 
administrativa, 
Marilene Daltoé, 53 
anos, ao todo, o prédio 
tem oito andares, 
mas inicialmente 
serão utilizados 
apenas quatro deles. 
Os demais serão 
ocupados conforme 
a necessidade. “Hoje, 
junto com a ampliação 
do prédio, nós temos a 
reforma da lavanderia 
e da cozinha, que 
está andando 
concomitantemente. 
Em virtude disso, 
a farmácia irá para 
o prédio novo, no 
primeiro andar, pois 
o espaço em que ela 
está será ocupado pela 
cozinha”, explica. 

A lavanderia e a 
cozinha também estão 
recebendo melhorias 
e com a finalização da 
ampliação somarão 
692m². A lavanderia 
está parcialmente 
concluída e há 15 dias 
em funcionamento. 
Para o final de março 
está previsto o início da 
instalação do elevador. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

UTI será um marco para o município
O primeiro andar terá a farmácia, 

almoxarifado e várias salas administrativas. 
O segundo andar tem 910 metros 
quadrados e abrigará os 10 leitos da UTI 
adulto. O espaço é composto por sala de 
espera e leitos, que no momento recebem 
as marcações. Nos próximos dias devem 
ser colocadas as divisórias de gesso, o 
piso e realizada a finalização elétrica e 
hidráulica. O local também terá leito de 
isolamento, salas de apoio e duas ilhas com  
os postos de enfermagem e médico. 

No terceiro andar terá o Centro 
Cirúrgico e, no quarto pavimento, o 
Centro Obstétrico. O bloco cirúrgico 
tem 987 metros quadrados e abrigará seis 
salas cirúrgicas, salas de recuperação, sala 
administrativa, sala de preparo e vestiários. 
Estes serviços já estão em funcionamento 
no Hospital, mas assim que o novo prédio 
ficar pronto, serão transferidos para a nova 
estrutura.

Marilene, o diretor da casa de saúde, 
Evandro Klein, 43 anos, e a compradora 
Silvane Disegna acompanharam 
todas as etapas do projeto. “Em 2005, 
a comunidade começou a pedir pela 
UTI e aos poucos isso foi tomando 

uma proporção maior. Com isso nós 
percebemos que era uma necessidade 
para o hospital crescer também. Hoje toda 
a equipe do hospital está participando 
do crescimento direta ou indiretamente 
e assim participam da história desta 
ampliação que ficará para futuras gerações. 
Estamos muito felizes. Esse prédio e essa 
UTI são para a comunidade. Tem uma 
entidade privada por trás, mas é sem fins 
lucrativos, filantrópica, pois a entidade 
nasceu para isso, para atender a todas as 
pessoas na área da saúde”, ressalta Klein. 

Marilene cita que esta obra será um 
marco para o município. “Neste ano o 
Hospital completa 75 anos, então eu 
acredito que há 75 anos quando as pessoas 
construíram o hospital sentiram o mesmo 
orgulho que nós estamos sentindo hoje. 
Eles construíram com a força de vontade e 
com a colaboração da comunidade e deve 
ter sido um marco para a cidade como será 
agora nos 75 anos. Como estamos prestes 
a finalizar esta primeira etapa nós ficamos 
cada vez mais ansiosos, pois é um sonho 
que está se tornando realidade. Vai ser um 
ano muito diferente porque vamos ver a 
obra ser concretizada”, salienta.

prédio de oito andares chama atenção de quem circula pela cidade

obra está na reta final
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Recursos 
Conforme Klein, todos os recursos para a 

obra, desde a estrutura e profissionais que atuam 
nela são próprios da Rede São Camilo, do Plano 
de Saúde São Camilo, hospitais da Regional 
Sul da Rede São Camilo e do próprio Hospital 
Beneficente Santa Terezinha de Encantado. Para 
a aquisição de equipamentos básicos, o hospital 
conta com emendas, muitas delas já depositadas, 
em fase de licitação e também com recursos 
da Consulta Popular. “Recebemos R$ 607 mil 
da Consulta Popular de 2017/2018 e por isso 
agradecemos a comunidade pela ampla votação 
neste projeto. Esses recursos permitem trazer 
mais equipamentos para a UTI”, explica Klein. 

Geração de empregos
Conforme o diretor, assim que a ampliação 

for concluída, o hospital precisará de médicos 
intensivistas, cerca de 20 técnicos de enfermagem 
e pelo menos quatro enfermeiros para atender 
as normas do Ministério da Saúde. Mas a 
ampliação da casa de saúde vai mexer com a 
economia local. “Isso vai influenciar em empregos 
diretos e indiretos na região. A ampliação do 
hospital, o Centro de Oftalmologia e o Centro de 
Reabilitação estão trazendo uma movimentação 
maior no comércio, nas lojas, nos supermercados 
e restaurantes. Além disso, quando a UTI estiver 
em funcionamento iremos receber pacientes de 
outras regiões e seus acompanhantes”, cita.  

Leitos na região
Conforme levantamento da Coordenadoria 

Regional de Saúde, quando o projeto de 
ampliação foi elaborado, a região precisava 
de 20 leitos para a UTI adulto. “Os nossos 10 
com certeza ajudarão bastante, mas precisamos 
destacar que nós não vamos atender apenas o 
Vale do Taquari. A partir do momento em que os 
leitos entrarem na regulação do Estado, eles serão 
do Estado, o que nos permite receber pessoas 
de todo o Rio Grande do Sul”, destaca Marilene.  
Quando o espaço estiver todo estruturado e 
com os equipamentos, o hospital solicitará a 
habilitação da Coordenadoria Regional da Saúde 
e do Ministério da Saúde. Somente após esta 
habilitação, a UTI poderá ser inaugurada.

espaço onde serão instalados os 10 leitos da uti

outra área que será utilizada para a uti obras em andamento no oitavo andar

local do bloco cirúrgico espaço da farmácia

área da maternidade equipamentos da lavanderia

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO
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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, 70,62m² 
R$ 118.000,00
Centro, 03 dormitórios, 111,79m² 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 91,96m² 
R$ 370.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
133,32m² R$ 280.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
125,17 R$ 320.000,00
Residenciais Três Ilhas, Bairro Porto 
Quinze, em construção. Venha 
conferir

SOBRADOS:
Residencial do Parque III – 
Sobrados em construção, venha 
conferir
Planalto, c/ 03 dormitórios, 
98,00m² R$ 230.000,00
Barra Jacaré, c/ 02 dormitórios, 
100,04m². R$175.000,00 (Possui 
Móveis Planejados
Porto Quinze, c/03 dormitórios, 
85,57m² R$ 220.000,00
Barra do Jacaré, c/ 02 
dormitórios, 100,04m² 
R$160.000,00.
Centro, c/ 02 dormitórios, 
70,00m² R$170.000,00

TERRENOS:
Planalto, 1.002,47m² 
R$ 250.000,00
Villa Moça,330,00m² 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m² R$ 170.000,00
Santo Antão, 482,73m² 
R$ 180.000,00

Planalto, 606,41m² 
R$ 250.000,00
Jardim da Fonte, 473,31m² 
R$ 130.000,00
Planalto, 390,00m² 
R$ 140.000,00
Santo Antão, 362,26m² 
R$ 200.000,00
Barra do Jacaré, 361,00m² 
R$ 138.000,00
Lot. Resid.Ouro Branco, 448,50m².
R$ 60.000,00

CASAS:
Planalto, 03 dorm, 86,40m², 
terreno 375m² R$ 185.000,00
Centro, 03 dorm, 150,00m², 
terreno 360,00m².R$ 750.000,00
Planalto, 02 dormitórios, 
70,00m², terreno 360m². 
R$ 270.000,00
Centro, 04 dormitórios,166,10m², 
terreno 502,00m² R$ 760.000.00
Porto Quinze, 02 dormitórios, 
68,46m², terreno 159,99m².
R$ 165.000,00
Planalto, 02 dormitórios, 76,02m² 
terreno 427,26m². 
R$ 350.000,00
Porto Quinze, 02 dormitórios, 
119,55m² terreno 615,80m². 
R$ 420.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
360,00m² terreno 90,00m². 
R$ 300.000,00
Lambari, 02 dorm, 121,00m², 
terreno 569,43m². R$ 250.000,00
São José, 03dorm, 69,96m², 
terreno 390,00m². R$ 300.000,00
Centro, 02 dorm, 160,00m², 
terreno 312,00m². R$ 265.000,00
Centro, 03 dorm, 150,00m², 
terreno 360,00,00m².
R$ 750.000,00

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
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SEGURANÇA

Caso Alyson Spegiorini: Réu é 
condenado a 19 anos de prisão

Foi condenado a 19 anos de prisão 
o homem que confessou ter efetuado 
o disparo de arma de fogo que matou 
Alyson Moraes Spegiorini no ano de 
2016. O Júri Popular ocorreu na terça-
feira (10) em Encantado. Anderson 
Piovesan Bueno foi condenado a 16 
anos de prisão pelo homicídio e outros 
três por porte ilegal de arma de fogo. A 
sessão durou cerca de 7h e foi marcada 
por debates entre acusação e defesa.

Foi a segunda vez que o réu foi 
julgado pelo crime. Em 2018 a pena 
aplicada foi de 10 anos de prisão, o que 
desagradou os familiares da vítima e 
principalmente o Ministério Público 
(MP), que solicitou a anulação dos 
trabalhos, o que foi deferido pelo 
Tribunal de Justiça (TJ). Desta vez, os 
sete jurados entenderam que houve 
dolo na ação do vigilante em disparar 
contra Alyson. 

O próprio réu confessou o crime nos 
dois juris, mas alegou que o disparo 
não foi proposital. Durante sua fala, o 
promotor André Prediger questionou 
o argumento. “Pedir desculpa para 
família é o mínimo. O mais justo seria 
vir aqui e assumir o que fez e arcar 

com as consequências. Dizer que quis 
atirar para o alto é brincadeira. Eu 
tenho pena é destes familiares, não sei 
de onde eles tiram forças, eu não teria”, 
disparou. 

Odil Neto atuou na defesa na 
manifestação. O advogado argumentou 
que havia um tumulto em frente ao 
local onde ocorreu o crime e que não 
havia motivo para aumentar a pena. 
“Se vocês disserem que ele quis matar o 
Alyson estarão colocando este homem 
na cadeia entre 06 e 20 anos. Vocês 
tem que considerar isto”, justificou. 
Também participaram da defesa do 
réu, Aurea Delay e Airano Silveira. 

Sobre o resultado do julgamento, 
o promotor André Prediger afirmou 
que a pena é mais justa do que a 
sentença aplicada no júri anterior. 
“Fico satisfeito com o resultado. Esta 
pena está mais de acordo com o que 
ele fez e a repercussão que o caso teve. 
Desde que saiu o resultado anterior 
eu não aceitei e trabalhamos para que 
a decisão fosse revista. Revirei este 
processo e fiquei três dias sem dormir 
para que tivéssemos um resultado 
diferente”, afirma. 

“Resultado alivia o coração”,
 afirma pai de Alyson

“Aleluia. Graças a Deus!”. Foram as palavras de Jair Spegiorini assim que 
a Juíza Jacqueline Bérvian leu a sentença de condenação. O pai ressalta o 
trabalho do Ministério Público, dos jurados e do advogado contratado pela 
família, Gustavo Gewehr. “Não é justo, mas o resultado alivia o coração. Saber 
que o assassino do meu filho vai ficar mais tempo preso”, comenta. 

A defesa promete analisar o processo e recorrer da decisão dos jurados. 

Suspeito de assalto em 
Encantado é preso em 
Bento Gonçalves

Em ação da Polícia Civil (PC) de 
Encantado, foi preso um homem 
suspeito de ser um dos envolvidos 
no assalto a revenda de automóveis 
ocorrido em Encantado no dia 15 de 
fevereiro. 

O indivíduo de 20 anos foi 

capturado em Bento Gonçalves 
nesta quarta-feira (11). A prisão é 
resultado de processo de investigação 
coordenado pelo Delegado Augusto 
Cavalheiro Neto. A Polícia Civil 
trabalha agora na identificação do 2º 
suspeito no crime. 

Dois jovens foram presos, em 
Encantado, por tráfico de drogas na 
quarta-feira (11).  A Brigada Militar 
(BM) abordou os suspeitos no bairro 
Jardim do Trabalhador, em frente 
a uma casa abandonada. Com os 

jovens, 22 e 20 anos, foram localizadas 
12 porções de crack, 47 porções de 
maconha e quantidade de cocaína, além 
de R$ 155. Ambos foram presos por 
tráfico de drogas. 

Dupla é presa por 
tráfico em Encantado

Incêndio atinge casa no Lajeadinho
Os bombeiros de Encantado atenderam um incêndio em residência no bairro 

Lajeadinho durante a segunda-feira (09). A guarnição atuou por cerca de uma 
hora no combate as chamas que atingiram parte de uma casa de 50 metros 
quadrados. Não houve feridos.  

juri popular aconteceu na terça-feira (10)
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SEm SOFRER gOLS
O Veranópolis ainda não sofreu um gol sequer 

pelo Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso. O 
VEC disputou três partidas até então. Venceu uma e 
empatou duas por 0 a 0. O detalhe é que o clube da 
serra conta com dois jogadores do Vale do Taquari no 
sistema defensivo. O zagueiro Leo Dagostini e o ala-
esquerdo Guilherme Dal Pian foram titulares nas três 
partidas disputadas. 

InDEFInIDO
O futuro do muçunense Felipe Gedoz segue 

indefinido. O jogador está sem clube após defender 
Athletico Paranaense, Goiás e o Vitória. Sem vínculo 
com nenhum time, o atleta de 267 anos participou de 
campeonatos locais. Há sondagens envolvendo seu 
nome no futebol colombiano e uruguaio. 

DEmITIDO
Fernando Agostini não é mais treinador do 

Cruzeiro (Cachoeirinha). A saída foi comunicada 
nesta manhã pelo clube da região metropolitana. 
O início da campanha na Divisão de Acesso do 
Campeonato Gaúcho não é boa. São três jogos, um 
empate e duas derrotas. 

COnCEIçãO
O roca-salense Carlos Eduardo Conceição ficou 

com o 3º lugar na categoria Elite na primeira etapa do 
Campeonato Estadual de Triathlon. A prova ocorreu 
em Osório. O competidor percorreu 750m de natação, 
24 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de 
corrida em 1h14min. A 2ª etapa ocorre no dia 05 de 
abril em Pelotas. 

HENRIQUE 
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA

TORnEIO DE VERãO Em mUçUm 
time de guaporé leva o título

Conceição competiu em Pelotas

Divulgação

Após um final de 
semana sem jogos, será 
retomado neste domingo 
(15) o Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Roca Sales. Serão quatro 
partidas válidas pela 
penúltima rodada da fase 
de grupo. Os jogos serão 
realizados no campo do 
Concórdia, no centro e 

na Encruzilhada, sede do 
Juventude. Os confrontos 
podem definir os últimos 
classificados para a 2ª 
fase da competição. 

Dos nove times 
participantes, seis 
avançam para próxima 
fase. Os dois melhores 
vão direto para semifinal. 
Do 3º ao 6º, haverá 

disputa em jogos únicos 
por duas vagas entre os 
quatro melhores. 

No domingo 
pela manhã será 
realizado um jogo 
pelo campeonato 
de veteranos. Na 
Encruzilhada, o 
Juventude encara o Rio 
Branco, a partir das 10h.

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

Jogos 
deste 

domingo 
Campo do 

ConCórdia
13h45min 

Xv de Novembro 
X Copalto

15h45min  Toma 
Dez X Botafogo

enCruzilhada
13h45min
amigos da 

Serrinha X 
Esperança 

15h45min  
Juventude X Rio 

Branco

Foi para Guaporé o 
troféu de campeão do 
1º Torneio de Verão de 
futebol realizado em 
Muçum. As partidas 
decisivas ocorreram 
no domingo (08). O 
Colombense, de Guaporé, 
venceu o campeonato ao 
superar o Operário de 
Muçum nos pênaltis. 

Os jogos finais 
ocorreram no campo do 
Operário e integraram 
o Grêmio Serrano 
(Vespasiano Corrêa) e 
o São José (Encantado), 
além dos dois finalistas. 
No jogo final, empate 
em 1 a 1 no tempo 
normal. Nos pênaltis, 
o Colombense levou a 
melhor e ficou com o 
título. 

Na decisão do 3º lugar, 
o São José levou a melhor 

por 2 a 1. A competição 
foi uma realização da 
Five Sport Marketing, em 
parceria com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Muçum.

Colombense é da  
cidade de Guaporé

Divulgação
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AnA CAROLInA CALIARI SESTARI
BresCiense está entre as 10 
melhores do mundo

FUTEBOL DE nOVA BRÉSCIA
linha CaÇador sedia 
Jogos deste domingo

ESPORTES

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

RACISmO
Infelizmente mais um caso de 

racismo foi registrado no futebol 
gaúcho. Na partida entre São Luiz e 
Caxias na última segunda-feira (9), 
válida pelo Gauchão, um torcedor 
do time de Ijuí chamou de macaco o 
jogador Léo Tilica da equipe caxiense. 
Enquanto não houver punição 
exemplar para estas pessoas, certamente 
fatos desta natureza voltarão a ser 
verifi cados. 

mAESTRO PIFADOR
O meia Douglas, ex-Grêmio, foi 

anunciado esta semana como reforço 
do Brasiliense para temporada de 2020. 
No ano passado o “Maestro Pifador” 
atuou na equipe do Avaí de Santa 
Catarina. Na equipe do Distrito Federal 
atuam também os veteranos Edno (ex-
Portuguesa), Marcos Aurélio (ex-Inter), 
Radamés (ex-Fluminense), Neto Baiano 
(ex-Vitória) e Zé Love (ex-Santos). 

PRImEIRA VITÓRIA
O Clube Esportivo Lajeadense 

conquistou na última quarta-feira 
(11) a sua primeira vitória da Divisão 
de Acesso do Gauchão 2020. Jogando 
em casa, o Alviazul derrotou o São 
Gabriel por 2 a 1, com gols de Maycon 
e Romarinho. Nas duas primeiras 
rodadas o Lajeadense havia empatado 
com o Grêmio Bagé (0x0) e perdido 
para o Guarani-VA (2x1). A vitória 
diante da equipe gabrielense colocou 
o Lajeadense na zona de classifi cação, 
com 4 pontos ganhos. Domingo (15) a 
equipe do Vale do Taquari enfrenta o 
Inter-SM, em Santa Maria.

REFORçO DO ALVIAZUL
O meia-atacante Bruninho está de 

volta ao Clube Esportivo Lajeadense. 
O jogador foi anunciado esta semana 
como reforço para disputa da Divisão 
de Acesso. Bruninho teve uma ótima 
passagem pelo Alviazul quando o time 
ainda estava na 1ª Divisão do Gauchão.

COPA DO BRASIL 1
O São José tropeçou na rodada 

de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. 
O “Zequinha” perdeu de dois a zero 
para o Atlético-GO, em Goiânia, e, 
agora terá que vencer por três gols 
de diferença no jogo da volta para se 
classifi car. No dia 18 de março as duas 
equipes voltam a se enfrentar em Porto 
Alegre.

COPA DO BRASIL 2
O Juventude empatou em um gol 

com o América-RN na primeira rodada 
da 3ª fase da Copa do Brasil. A partida 
de volta ocorre na quarta-feira, dia 18, 
na Arena das Dunas, em Natal-RN. 

CAnDIDATO
O árbitro de futebol Leandro 

Vuaden ingressou no Partido 
Progressista (PP) de Estrela e pode ser 
candidato a vereador. Vuaden já havia 
ensaiado uma candidatura a deputado 
estadual em 2018, pelo PR (hoje 
Republicanos), mas, acabou desistindo 
na última hora. O rocassalense nunca 
escondeu que um dos seus sonhos é 
um dia ser prefeito de Estrela.

COnVOCADOS
O Grêmio teve três jogadores 

convocados para Seleção Olímpica. 
Foram chamados pelo técnico André 
Jardine, o goleiro Phelipe, o lateral-
esquerdo Caio Henrique e o volante 
Matheus Henrique. O selecionado 
brasileiro realizará um período de 
treinamentos e de amistosos, visando 
a disputa dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. Ficaram de fora da lista do 
técnico André Jardine, o zagueiro 
Bruno Fuchs, do Internacional, e o 
atacante Pepê, do Grêmio, ambos 
haviam participado do Pré-Olímpico 
na Colômbia.

nIngUÉm SEgURA
O Clube de Regatas Flamengo 

vive um momento maravilhoso. 
O Rubro-Negro carioca não toma 
conhecimento dos adversários, e, vem 
acumulando vitórias e conquistas. 
Somente em 2020 já foram três títulos 
conquistados: Supercopa do Brasil, 
Recopa Sul-Americana e 1º Turno do 
Campeonato Carioca. Quem vai parar 
a equipe do “Mister” Jorge Jesus?

LIgA DOS CAmPEÕES
O Liverpool atual campeão da Liga 

dos Campeões foi eliminado esta 
semana da competição pelo Atlético 
de Madrid. Além do time espanhol já 
estão classifi cados para as quartas-de-
fi nal da Liga as equipes do Atalanta 
(Itália), PSG (França) e RB Leipzig 
(Alemanha). Os demais classifi cados 
sairão dos confrontos entre: 
Manchester City x Real Madrid (2x1), 
Bayern de Munique x Chelsea (3x0), 
Juventus x Lyon (0x1) e Barcelona x 
Napoli (1x1). 

AnDRIgO
Após terminar o seu vínculo 

contratual com o SC Internacional, o 
meia Andrigo acertou sua ida para o 
CSA de Alagoas. O jogador estrelense 
que surgiu como grande promessa não 
conseguiu brilhar na equipe colorada, 
e, nos últimos anos rodou por 
empréstimo no Atlético-GO, Ceará, 
Sport Recife e Figueirense.

Mais quatro partidas ocorrem 
neste domingo (15) pelo Campeonato 
Municipal de Futebol em Nova 
Bréscia. Válidos pela 4ª rodada, os 
jogos ocorrem na Linha Caçador. São 
duas partidas pela manhã e mais dois 
enfrentamentos na parte da tarde. O 
time da casa, o Caçadorense, está de 
folga juntamente com o Cristal (Linha 
Estefânia). As partidas deste fi nal 
de semana encaminham o rumo de 
cada participante na próxima fase da 
competição bresciense.

No domingo (08) foram realizados 
os confrontos da 3ª rodada. O Botafogo 
(Jacarezinho) conquistou duas vitórias 
sobre o Caçadorense: 7 a 0 nos 
aspirantes e 3 a 0 nos titulares. No outro 
confronto, o “segundinho” de Cristal e 
Juventude (Ernesto Alves) empataram 
em a 0 a 0. Nos titulares, o Juventude 
levou a melhor por 1 a 0. 

A competição envolve seis clubes 
em duas categorias. Até agora todos os 
times completaram dois jogos em casa. 

Jogos deste domingo –linha CaÇador

8h30min - (Aspirantes) - Imigrante X Esperança

10h15min – (Titulares) - Imigrante X Esperança

14h – (Aspirantes) – Juventude X Botafogo

16h – (Titulares) – Juventude X Botafogo

Aspirantes do Botafogo 
venceram por 7 a 0

DIVULGAÇÃO

Há uma bresciense 
entre as 10 jogadoras 
fi nalistas para o prêmio de 
melhor goleira de futsal 
do mundo. Ana Carolina 
Caliari Sestari, 24 anos, foi 
uma das escolhidas para 
concorrer a 20ª edição do 
prêmio Futsal Awards. O 
resultado será divulgado 
no próximo dia 25 de 
março. 

Atleta do Monteslivano, 
equipe da principal 
divisão do futebol italiano, 
Ana Carolina vive a 
expectativa de alcançar 
mais uma conquista na 
carreira. A bresciense foi 
escolhida para integrar a 
seleção italiana principal 

recentemente e foi um 
dos destaques da equipe 
na Copa da Divisão. 
“Fico muito feliz pelo 
reconhecimento. É uma 
prova que o trabalho 
realizado diariamente vem 
sendo feito da maneira 
certa. É uma honra estar 
entre as 10 melhores”, 
comemora. 

Além da jogadora 
de Nova Bréscia, foram 
selecionadas outras 
duas brasileiras, uma 
portuguesa, uma russa, 
duas jogadoras de 
nacionalidade espanhola, 
uma uruguaia, uma 
japonesa e uma jogadora 
da Irlanda do Norte. 
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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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HOSPITAIS E  
MÉDICOS DA ALMA

Os conflitos dos seres 
humanos consigo mesmos 
e com Deus estão cada vez 
piores nesses ultimos dias. 
Pessoas cada vez mais 
doentes e desiquilibradas 
psiquicamente formam 
exércitos de soldados 
feridos que se amontoam 

nas “enfermarias” procurando alguma “morfina” 
para amenizar as suas dores insuportáveis. Assim 
que são recebidos na portaria, aguardam sentados 
pela entrada do “médico” para serem atendidos 
particularmenete pelo especialista em dores de alma.

Logo que o “médico especialista” chega, atende a 
todos coletivamente com palavras escritas na “receita”, 
dizendo que se todos seguirem o tratamento, serão 
todos curados. Como se os sintomas e dores de todos 
fossem os mesmos. Lhes é negado o direito a qualquer 
consulta particular, e o pior: não lhes é oferecido o 
remédio específico para a cura da alma. O pasto seco 
ou a ração velha é jogada diante das pessoas como a 
ovelhas num curral, sem receberem o bálsamo para as 
sua feridas, ou arrancados de seu corpo os carapichos 
presos pelas lidas da vida.

A maioria desses “hospitais” se orgulham de 
serem a “escada” que leva para o céu. Cada uma 
delas se ufana em si mesma dizendo que não 
importa o “santo” que adoram, desde que estejam 
em tratamento no meio de suas quatro paredes. 
Assim não precisam tomar o Senhor Jesus, - o único 
remédio como antídoto contra a morte. Suas feridas 
não são expremidas para surgirem as lágrimas de 
arrependimento e assim serem exsudadas para 
poderem sarar. E sem saberem que estão morrendo 
todos os dias um pouquinho mais, continuam se 
medicando apenas com as orientações da receita 
distribuída pelos médicos da alma.

Nenhum médico jamais operou a si mesmo, isso 
seria suicídio! E nenhuma instituição humana jamais 
poderá substituir o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo. O Senhor Jesus é o remédio tanto 
para as doenças do corpo como também para as da 
alma. A receita deste médico é a Sua Palavra escrita 
na Bíblia que pode ser usada facilmente por qualquer 
pessoa sem efeitos colaterais. Tão logo alguém toma 
este remédio regularmente, imediatamente surgem 
sinais de cura e recuperação completa do doente.

O Apóstolo Pedro falou a verdade quando deixou 
escrito: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para 
que sejam apagados os vossos pecados, e venham 
assim os tempos do refrigério pela presença do 
Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos 
foi pregado”. (Atos 3:19,20). “Ele é a pedra que foi 
rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta 
por cabeça de esquina. E em nenhum outro há 
salvação, porque também debaixo do céu nenhum 
outro nome há, dado entre os homens, pelo qual 
devamos ser salvos”. (Atos 4:11,12). 

As religiões são como acessórios de um carro, 
mesmo estando no carro NÃO são o carro. Os 
acessórios têm que combinar e fazer PARTE do carro. 
Quem compra todos os acessórios ainda não pode 
dizer que tem o carro; assim como quem está numa 
religião - seja ela qual for - não pode dizer que está 
EM CRISTO.

CAINDO EM SI

Pensando em escrever sobre o assunto, o 
facebook me colocou diante desse tocante texto, que 
transcrevo a seguir, publicado por um morador da 
região de Lombardia, Itália. 

“Existem situações na vida que não se esperam, e 
o pior, diante delas, nos vemos impotentes.

Moro em Como, na zona onde o Coronavírus 
chegou sem ninguém esperar... Corrijo, sem 
ninguém acreditar, pois esperar, com tantos chineses 
que passam pelo norte da Itália, esperávamos sim!

Escolas fechadas, academias fechadas, bares 
fechados depois das 18:00, e tantos, saindo de casa 
somente para o estritamente necessário.

É uma situação estranha que nos leva a reavaliar 
algumas coisas. Nessa hora, ter um carro lindo, uma 
bolsa cara, roupas maravilhosas, serve para quê? 
Não teríamos nem como usar ou a quem mostrar. 
A ÚNICA coisa que passa a importar e que se pede 
a DEUS é A SAÚDE. Para si mesmo e para os teus 
queridos.

Na verdade, como gastamos tempo em correr 
atrás ou pedir a DEUS coisas que não nos servem 
para nada, tantas vezes!!! Como somos fúteis na 
maior parte do tempo! Como não valorizamos o que 
é mesmo tão valioso!!!E agora estamos em casa. 

Inventamos jogos, os almoços e jantares se 
tornam longos e cheios de conversa entre nós, rimos 
e choramos juntos do problema e cuidamos um do 
outro. Ninguém tem para onde ir, ou coisas para 
fazer. A falta de tempo ACABOU! Fechados em casa 
e “ presos” por causa do tal Sr. CORONAVÍRUS, que 
afinal nos faz um grande favor, apesar de tudo. Nos 
livra da arrogância, porque vemos que não somos 
nada e nem temos controle de nada; nos livra da 
COBIÇA, pois entendemos que não serve a nada; 
nos mostra a nossa vulnerabilidade e então, nos 
mostra o caminho de volta a DEUS. E por fim, nos 
faz perceber a nossa “ Prisão” individual do dia a 
dia, pela tal falta de tempo e por termos que conter 
nossos sentimentos.  

E nos LIBERTA. Nos deixa LIVRES para termos 
medo, para nos sentirmos impotentes, para não 
corrermos atrás de nada...

Afinal, o único trabalho que temos ou a única 
lição de casa é a de tentarmos não adoecermos...

E por último, e talvez o mais importante, nos faz 
REENCONTRAR os nossos amados. Aqueles com 
quem vivemos na mesma casa, amamos, mas muitas 
vezes nem nos falamos direito, A NOSSA FAMÍLIA. 
E por fim, nos faz voltar a DEUS, afinal, diante dessa 
nossa vulnerabilidade, é ELE e somente ELE que 
pode nos proteger...

No balanço geral, o Sr. Corona vírus pode até 
nos matar, no fim de tudo, mas CERTAMENTE nos 
ensina a VIVER!!! “.

Prezado leitor: O que mais precisaria ser dito? 
Que oremos pelas tantas pessoas que se encontram 
hoje nessa mesma situação; que oremos por 
aqueles que já estão doentes, para que encontrem 
cura e salvação; que oremos pelas tantas famílias 
que já estão enlutadas; que oremos para que essa 
praga cesse e não cause o mesmo terror aqui, em 
nosso inverno que se aproxima. E, finalmente, que 
assimilemos essas verdades tão flagrantes, sem que 
precisemos passar pela mesma experiência. Deus 
tenha misericórdia de todos nós!

Em nossa caminhada em preparação 
à Festa da Páscoa somos convidados a 
saciar nossa “sede de esperança”, na Fonte 
de Água Viva Jesus Cristo, razão do nosso 
viver !

Nesta Quaresma, a Liturgia nos oferece 
um conjunto de leituras próprias para 
o Batismo. Nos oferece textos nos quais 
Jesus se mostra como a “Água Viva que 
sacia, a Luz que ilumina, o sentido que 
preenche o nosso viver! Seria a verdadeira 
preparação de Pais e Padrinhos se nós 
entendêssemos o verdadeiro sentido do 
Sacramento de Batismo.

 Todo ano somos convidados a 
atravessar o deserto de nossas dificuldades 
e como Jesus nos encontramos muitas 
vezes fatigados e mesmo sentados à 
beira do posso nos faltam os meios para 
saciar nossa sede. A mulher Samaritana 
acredita em Jesus e suplica: ”Senhor dá-
me desta Água”! Com esta água sua vida 
se transforma. Sua vida encontra o rumo 
certo e ela acaba se tornando missionária 
que anuncia que encontrou  Àquele que 
os judeus estavam esperando. 

Parece que a rivalidade de ódio, raiva 
e ciúmes entre judeus e samaritanos 
desaparece e agora reina alegria e paz pela 
presença de Jesus e seus discípulos.

O “Poço de  Jacó”, sempre foi um 
símbolo de Vida para os povos do deserto. 
Agora  a verdadeira fonte de vida é o 
próprio Jesus. Se no tempo passado, o Pai 
Jacó deu um poço ao povo.  Agora Jesus  
é o verdadeiro posso. Moisés  fez brotar 
água da rocha. Agora, Jesus é a rocha 
donde brota a água da Vida que sacia a 
humanidade!

Enquanto Jacó e Moisés saciaram a 
sede física do corpo. Jesus traz a Água que 
sacia a sede de realização, de plenitude 
e de Paz ! O Povo Judeu buscou a Terra 
Prometida. Jesus nos faz  guia a buscar o 
Reino de Deus e a sua Justiça ! É Jesus que 
vem agora como um poço de Graças e 
Bênçãos sobre todos os povos. O Povo da 
nova e eterna ALIANÇA da Salvação !

Pela Graça do Batismo Jesus infundiu 
nos corações a sede de eternidade. Que 
pena que ainda muitos entendem o 
Batismo como um evento social externo, 
um costume, uma tradição que não 
encontra repercussão na vida de fé, 
compromisso e participação no cotidiano 
de uma família-Comunidade de cristãos. 
Quantos católicos de ocasião em busca de 
poços de águas superficiais contaminadas 
que não saciam nossa sede de infinito.
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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)

POESIA
MARIA CORAGEM

Meu nome é Maria Coragem,
Não é nome de batismo
É como fui alcunhada
Quando mudei meu destino.
Juntei a pouca bagagem
Troquei as saias compridas
Por calças de brim coringa.
Botei no cinto de couro
Uma adaga para a briga
Que precisasse enfrentar.
Eu fiz isso por amor
Quando perdi a vergonha
O medo do desconhecido
De passar sede ou fome
E de ficar sem abrigo
Por causa de um mero homem
Que atravessou meu caminho.
Nem era assim muito belo
Tinha o cabelo comprido
Um par de olhos castanhos
Um sobrenome estranho
Que ainda não aprendi.
Pra compensar tudo isso,
Um sorriso de guri.
Verdade que se sorria
Era só quando ele ouvia
Eu lhe chamando de amor.
Meu nome é Maria Coragem,
Larguei todo o meu conforto
A casa grande dos pais
Um futuro desenhado
Onde sempre eu teria mais
Por um par de olhos castanhos
Que eu encarei de um estranho,
Que depois amei demais!
Meu nome é Maria Coragem,
De batismo Maria Clara
Um sobrenome imponente
De gente muito importante
Que eu larguei num instante
Para juntar a bagagem
Na garupa de um cavalo
Para atravessar os valos,
Sem saber o meu destino.
Se eu cometi um desatino
Bem fiz, pois me fez feliz
De um jeito que eu não seria
Se aceitasse conselhos.
Por vezes dormi ao relento
Mas eu nunca me lamento
Porque eu fiz o que quis.
Meu nome é Maria Coragem
Não é nome de batismo
É como fui alcunhada,
Quando aceitei meu destino!

Lígia Maria Scarello 
Poetisa Encantadense

PIXABAY
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Encantado

 “Viva uma vida de 
propósito” é tema de 
palestra beneficente

No dia 23 de março, uma segunda-
feira, o auditório Itália, do Centro 
Administrativo de Encantado, 
será palco do evento Strong Life 
beneficente. A entrada é R$ 5 e 
todo o valor será revertido para a 
Associação Pró-Menor de Encantado 
(AME). Os ingressos estarão sendo 
comercializados na prefeitura e 
também pelos telefones (51) 9 9509-
0729 ou (51) 9 9203-1539. O evento 
inicia às 20h, e tem como tema Viva 
uma vida de propósito”. 

O treinador comportamental da 
DCT 94 Treinamentos, Douglas 
Camargo, que promove o evento, 
relata o intuito da palestra. “É para 

buscar o desenvolvimento humano, 
o equilíbrio na vida em prol de 
resultados, em qualquer área (saúde, 
carreira, finanças, relacionamentos e 
espiritualidade).  É um momento para 
mostrar um pouco do nosso trabalho, 
onde cada participante poderá adaptar 
as técnicas a sua realidade”, destaca. 

A DCT 94 Treinamentos está 
localizada na ERS-332, km 1, 
nº 1595, bairro São José. Além 
de palestras, o instituto oferece 
assessorias empresariais, gestão 
de pessoas, recursos humanos, 
cursos, treinamentos (internos e 
externos), processo de coach de alto 
desempenho, workshops e inversões. 
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Evento 
acontece 
de 11 a 20 de 
setembro em 
Encantado 

8º Encontro Farroupilha   
será realizado no 
parque João Batista 
Marchese

responsáveis pelas barracas 
aprovaram a mudança 

“Gostei da decisão do Acampamento 
Farroupilha passar a ser no Parque porque 
acho que lá é o lugar mais propício para este 
tipo de evento”, comenta Kelen Rossini. 

“Nós temos um grupo de amigos que há 
três anos participa da Semana Farroupilha e 
chegamos num consenso. A gente também 
acha que a Praça tem suas vantagens, 
suas belezas e nos acolheu muito bem 
neste tempo todo, mas como já referiu o 
organizador do evento, o Parque é o lugar 
propício para isso, pois lá tem mais espaço e 
estacionamento. E nós temos que entender, 
pois  já não é mais uma questão de escolha, 
a Praça se tornou inviável pelo tamanho do 
evento e cabe a nós fazermos uma festa 
melhor ainda no Parque, pois lá é o local 
certo para isso”, ressalta Eloi Invernizzi. 

neste ano o Encontro 
Farroupilha de 
Encantado estará 

em novo endereço. A 
8ª edição será realizada 
no Parque João Batista 
Marchese, de 11 a 20 
setembro. A mudança de 
local se deu em virtude 
da infraestrutura da 
Praça da Bandeira e por 
respeito aos moradores e 
comerciantes que vivem 
nas intermediações.

Conforme o idealizador 
do evento, Maurício 
Fabiano Horn, o Encontro 
Farroupilha sempre 
aconteceu na Praça. “Desde 
o primeiro Encontro foi 
realizado na Praça da 
Bandeira. Entendemos que 
o espaço foi muito especial 
durante todo esse tempo, 
mas que neste momento 
deve ir para o Parque de 
Eventos”, destaca. 

A decisão foi tomada 

em conjunto com os 
responsáveis pelas 
barracas. “Fizemos uma 
reunião no sábado, dia 
7 de março, e todos os 
barraqueiros apoiaram 
a ideia, pois só temos 
a ganhar com isso. Eu 
sabia que um dia teria 
que tomar essa decisão 
e creio que foi no melhor 
momento, pois como íamos 
lidar, por exemplo, com o 
estacionamento que já era 
precário? Além do mais em 
três ruas seriam colocadas 
barracas e quem iria 
pagar o estacionamento?”, 
questiona Horn. 

Em breve o layout do 
novo espaço ficará pronto, 
mas Horn já adianta que 
devido ao amplo espaço 
do Parque, possivelmente 
serão inseridas mais cinco 
barracas.

“Desde o primeiro 
Encontro foi 
realizado na Praça 
da Bandeira. 
Entendemos que 
o espaço foi muito 
especial durante 
todo esse tempo, 
mas que neste 
momento deve ir 
para o Parque de 
Eventos”

Maurício horn

Parque terá mais esPaço Para acomodar os tradicionalistas

ElISANGElA FAvAREtto

Elisangela Favaretto 
jornalista
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Aníver Márcia 
Márcia Raquel Graciola 

completou mais um ano de 
vida, no dia 06 de março. 
Felicidades! 

thiAnE luizA gRAciOlA

Formatura II 
Giseli Daldon Lancini, formou-se no dia 15 de 

fevereiro, na segunda graduação como Bacharel em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de  Encantado/
RS. No dia 10 de março, ela foi premiada com o 
Prêmio APCAL,  Cientista do Ano de 2019. Os pais 
Odilo e Nadir Daldon Lancini e o noivo Jéferson Spader 
comemoram essa grande vitória e sentem orgulho desta 
encantadense que leva esse título para o município e, 
pela primeira vez, representando a UERGS. Gi, sucesso 
nesta caminhada!!!

Formatura I
As amigas Letícia Mella, Cátia Duarte e Janete de Conto colaram grau em 

Gestão de Recursos Humanos pela Univates, no último sábado, dia 07 de março. 
A festa foi no Buffet Zanatta. Sucesso, meninas!

Formatura III 
Letícia Fachini se formou no curso Técnico em 

Enfermagem, no dia 29 de fevereiro. A festa foi no Salão 
Comunitário São Carlos de Jacarezinho, em Encantado. 
Sucesso nesta nova etapa! 

click lh

Arthur 
O garotinho Arthur 

Salton Dannebrock, de 
3 aninhos, realizou um 
ensaio fotográfico. Ele é 
filho da Cinara e Davi, e 
mano do Henrique.

 EliAnE FAchinEttO

click lh
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4 anos do Augusto 
O pequeno Augusto completou 4 anos de vida, ao lado de familiares 

e amigos. A comemoração foi na casa de festa Diverstóys, no dia 01 de 
março.

CliCk lH

Formatura IV  
A mais nova arquiteta e urbanista é a Aline Bagatini. Ela colou grua, pela Univates, 

no último dia 07 de março. A comemoração, ao lado dos pais Neodir e Elisete e dos 
irmãos Isabeli e Luciano, foi no salão Comunitário São Carlos de Jacarezinho, em 
Encantado. Parabéns pela conquista!

THiAnE luizA FOTOgRAFiA

Ensaio 
A pequena Maya Boaro esbanjando beleza.

THiAnE luizA gRACiOlA

Formatura V
 Formou-se na Sezuca, 

no dia 07 de março, em 
Administração, Fernando 
Togni. Seus pais José 
Fernando Togni e Roseli 
Togni lhe parabenizam 
pela conquista. Sucesso!

Aníver do Gustavo 
Quem completou 7 anos, no dia 1º de março, foi o garotinho Gustavo Benini Bertoni. 

Ele realizou uma festinha na Divertóys Casa de Festas, no último sábado (07). Ele 
comemorou a data com a família e os coleguinhas.

JuREMiR VERsETTi.
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Nesta semana você tem tudo para alcançar o que deseja, 
mas tudo depende da sua colaboração! Não descuide da 
saúde e, no trabalho, fique longe de brigas - se é que isso é 
possível. 

Touro (21/4 a 20/5)
Carnaval já foi e Mercúrio Retrógrado acaba esta semana, 
então agora não tem mais desculpa para não assumir o 
controle da sua vida! Por isso, os astros recomendam que 
você tenha mais disciplina para dar conta de tudo que tem 
pra fazer. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
No campo profissional, esta semana promete: podem 
rolar mudanças positivas no emprego! Mas tome cuidado 
com os gastos nas comemorações - afinal, os boletos não 
desaparecem com as boas notícias, infelizmente.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Para os cancerianos, os astros prometem que esta será uma 
boa semana para resolver pendências, então, aproveite! No 
trabalho, o segredo é estimular a troca de ideias - mas é 
sobre o trabalho e não sobre a vida!

Leão (22/7 a 22/8)
Se você precisasse escolher entre dinheiro no bolso ou muito 
amor no relacionamento, o que escolheria? Difícil, né? Mas 
calma porque, pra sua sorte, nesta semana você vai ter os 
dois!  

Virgem (23/8 a 22/9)
Os nativos de virgem estarão super focados e dedicados 
ao trabalho nesta semana. Mas, ainda assim, podem surgir 
alguns perrengues nas finanças, então redobre a atenção 
com negócios arriscados!   

Libra (23/9 a 22/10)
Para os librianos, esta semana pede um pouco mais de 
reclusão; ficar no seu cantinho pode ser a melhor opção. 
E se precisar de conselhos, peça a alguém mais velho; 
não vai cair na besteira de consultar alguém que sabe 
menos que você! 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpianos, se preparem porque temos uma semana de 
belas perspectivas astrais para vocês! No trabalho, os 
nativos desse signo terão ideias inovadoras e saberão 
convencer. O conselho dos astros é buscar aliados para 
realizar os planos!

Sagitário (22/11 a 21/12)
Nesta semana, o dinheiro pode interferir direta ou 
indiretamente na vida amorosa dos sagitarianos, então 
redobre a atenção, porque quando mistura amor e 
dinheiro, a coisa complica mesmo, né? 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Mesmo com o fim de Mercúrio Retrógrado no dia 10, o 
planeta da comunicação ainda estará agindo contra os 
capricornianos. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Aquariano, Mercúrio está no seu signo, o que significa 
que você pode falar mais que a boca! Isso pode ser 
muito bom, mas também pode ser ruim. Afinal, quem 
fala o que quer, pode ouvir o que não quer. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Mercúrio está na sua 12ª Casa, podendo afetar a sua 
graciosidade, o seu lado meigo e carinhoso, e isso vai 
prejudicar tanto a convivência com seu amor, quanto 
ofuscar o seu brilho e atrapalhar a conquista. 

fròtole del 
bigolin

No zoológico
Um canguru vivia fugindo do 

cercado. Os tratadores sabiam que 
ele pulava alto e construíram uma 
cerca de 3 metros. Não adiantou, 
porque o canguru sempre fugia. Então, 
ergueram uma cerca de 6 metros. E 
ele saiu de novo.

Quando a cerca já estava com 12 
metros, o camelo do cercado vizinho 
perguntou ao canguru:

– Até que altura você acha que eles 
vão?

O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém 

tranque o portão à noite

O diretor 
O diretor da empresa pergunta ao 

novo funcionário:
– O contador já lhe disse qual é sua 

tarefa?
– Sim. Acordá-lo quando eu perceber 

que o senhor está vindo.

Tiro de fuzil
Eu ia muito bem no tiro com fuzil 

até que me puseram a 200 metros do 
alvo. Não atingi nenhuma vez; todos 
os meus tiros passaram rente a ele, 
levantando poeira. Achei que tinha 
fracassado, mas o sargento garantiu 
minha aprovação, dizendo:

– Você sufocaria qualquer um com 
toda a poeira que levantou.

O Garoto
O garoto apanhou da vizinha, e a 

mãe furiosa foi tomar satisfação: Por 
que a senhora bateu no meu filho? 
Ele foi mal-educado, e me chamou 
de gorda. E a senhora acha que vai 
emagrecer batendo nele?


