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e Capitão
Inauguração da 
pavimentação 
asfáltica 8 e 9

Suspeito de homicídios 
é preso em Encantado

nossos
colunistas

SÉRGIO 
SEPPI
“Populismo” 
dos políticos Italianos 
ajudou a disseminar o 
Coronavírus 6

“VIVA O TAQUARI VIVO”
Encantado se mobiliza para 
a 14a  edição do programa
CAPA MIX

ELISANGELA FAVARETTO

Homem é natural de Encantado e tem 34 anos.

Campeonatos 
municipais de 
Encantado e 
Nova Bréscia são 
cancelados 16

SEGURANÇA
Homem é preso 
por tráfi co no 
Jardim do
Trabalhador 14

ENCANTADO
Câmara 
suspende a 
participação 
do público nas 
sessões 5
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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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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 13/03/2020 a 19/03/2020

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

Secretária da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social, Clarissa da 
Rosa Pretto Scatolla, 
em entrevista à Rádio 
Encantado.

DIVULGAÇÃO

“Lavar as mãos. É 
comprovado que 
esta é a principal 
forma de prevenção. 
Em caso de 
dúvidas, ligue para 
a Secretaria da 
Saúde”. 

Lixo no Rio Taquari

Leitora envia foto da estiagem com a seguinte mensagem: “Estou aproveitando a 
estiagem para recolher o lixo na barranca do nosso Rio Taquari. É muito lixo. Tem 
360 metros de barranca ou margem e tem mais para recolher. Conscientização é a 
palavra de ordem!”

13/03 – Vitalino Conzatti, 94 anos.
Cemitério de Linha Bento Gonçalves, Roca Sales. Funerária Delano.

18/03 – Ema Rosa Benini Macheti, 83 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Mazzarino.

FECHEM AS 
CORTINAS, O 
ESPETÁCULO 
PRECISA PARAR! 

Pelo menos nos 
últimos seis anos, o 
Brasil vive uma guerra 
de narrativas e versões 
ideológicas que tomaram 
conta das manchetes na 
imprensa tradicional e, 
especialmente, das redes 
sociais. Com a polarização 
cada vez maior da política, 
os discursos foram se 
acentuando e, entre 
um erro e outros dos 
governantes, militantes 
virtuais quiseram ser mais 
vistos e seguidos, numa 
espiral que nos colocou 
avaliando mais o cenário 
político ideológico do que 
o que verdadeiramente 
importa nesse momento, 
que é a pandemia que 
pode dizimar uma parte 
da população brasileira. 
    Mesmo nessa situação 
extrema, ganham 
ainda mais força nas 
redes sociais acusações 
e manifestações 
partidarizadas que 
em nada nos ajudam. 
O Corona vírus, ou 
Covid-19, é uma praga 
que atingiu a humanidade, 
embora, para alguns, 
ainda é melhor defender 
ou atacar o governo ao 
invés de construir uma 
união de esforços para 
combater esse perigo. 
Sabemos que as decisões 
políticas de ambos os 
lados nos últimos anos 
nos colocaram de joelhos, 
sem estrutura econômica 
e administrativa, para 
enfrentarmos uma 
pandemia em que 
teremos que cuidar dos 

nossos infectados e 
subsidiar empresas 
e trabalhadores para 
suportarem a recessão 
forçada, porém, mesmo 
com todo o impacto 
econômico e a retração 
que nos custará muito, 
precisamos esquecer 
o que deixou de ser 
feito e concentrar 
nossos esforços em 
eliminarmos esse vírus 
altamente transmissível.  
    O pânico e a 
histeria são péssimos 
conselheiros, além de 
uma arma poderosa 
para criar o caos. 
Nesse momento temos 
que tratar o vírus 
com o respeito que 
ele merece, apenas 
seguindo as orientações 
do Ministério da 
Saúde do Brasil, que 
está monitorando a 
expansão do Covid-19 
e conduzindo as 
políticas de saúde 
necessárias para tal 
enfrentamento. Porém, 
como nosso sistema 
de saúde, público 
e privado, não tem 
capacidade de atender 
uma grande demanda 
de contaminados 
que possam precisar 
de respiradores, 
poderemos passar 
pelo horror que a Itália 
está vivendo, onde 
pessoas são “escolhidas” 
para morrer por 
insuficiência 
respiratória, isoladas 
de seus familiares e 
sem o suporte médico 
necessário. 
    Ao menos agora, 
esqueçam acusações 
contra Bolsonaro 
ou Lula, direita ou 
esquerda. O momento é 
de concentrar esforços 
contra o Corona vírus 
e, para isso, precisamos 
fazer a nossa parte em 
prol do Brasil, seguindo 
os protocolos de saúde. 
Só assim teremos 
condições de voltarmos 
aos nossos palcos e 
abrirmos a cortina 
ideológica que tem 
pautado o Brasil...

DIVULGAÇÃO

ORIENTACÃO DA SUBSEÇÃO DA OAB 
DA COMARCA DE ENCANTADO

Orientamos e nos posicionamos no sentido de que os colegas advogados 
se abstenham do atendimento presencial de seus clientes se limitando ao 
atendimento on line e mantendo seus escritórios fechados, atendendo 
ao apelo do ministério de saúde a fim de evitarmos a propagação do 
coronavírus e mantendo a ordem de distanciamento social, preservando a 
sua saúde a de seus clientes e famílias. Sugerimos também aos clientes e a 
população em geral que em caso de necessidade façam contato com seus 
advogados por telefone e outros meios de mídias eletrônicas.

Jorge Calvi
PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO DA OAB DE ENCANTADO
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Detran/RS suspende exames, prorroga 
prazos e reforça atendimento eletrônico

Para ajudar a conter a disseminação do Covid-19 (novo 
coronavírus), o DetranRS anunciou uma série de medidas 
na terça-feira (17). Além de determinar o trabalho remoto 
para seus servidores, a autarquia prorrogou prazos, 
suspendeu autuações e reforçou o atendimento eletrônico 
para evitar deslocamentos.

Infrações e penalidades
Os prazos para apresentação de condutor infrator, defesa 

e recursos de multas e suspensão serão automaticamente 
prorrogados em 30 dias. Isso signi� ca ampliar em 30 dias 
o prazo constante nas noti� cações dos processos correntes 
(com vencimento a partir de 18 de março).

Habilitação
Os exames teóricos e práticos de habilitação serão 

suspensos por 15 dias, de 19 de março a 2 de abril. Nas 
aulas teóricas dos Centros de Formação de Condutores 
(CFCs), as salas comportarão no máximo 50% da 
capacidade, seguindo recomendações de higienização 
dispostas no Decreto Estadual N° 55.118/2020. As aulas 
práticas poderão ser mantidas, mas recomenda-se que 
sejam realizadas com vidros abertos e que a cada nova aula 
seja feita higienização com álcool gel dos locais onde há 
contato do aluno com o veículo.A Junta Médica Especial 
oferecida pelo DetranRS está suspensa a partir de 18 de 
março, pelo prazo de 30 dias.

Leilões
Os leilões presenciais que ofertam veículos e sucatas 

estão suspensos por 30 dias, prorrogáveis. Novo calendário 
de certames será divulgado oportunamente pelo DetranRS.

Atendimento
O DetranRS reforçará o atendimento eletrônico 

pelo telefone 0800-905-5555 e site, que conta 
com uma ferramenta de chat. A intenção é 
evitar o deslocamento do cidadão aos pontos de 
atendimento presencial. Ações de comunicação 
serão feitas no sentido de sensibilizar a população 
para usar os serviços remotos, incluindo os serviços 
digitais disponíveis na Central de Serviços.

Colaboradores
O regime de trabalho remoto foi determinado 

na sede administrativa da autarquia para restringir 
o contato e o deslocamento diário de cerca de 700 
servidores. O DetranRS funcionará em regime 
de plantão, com número mínimo de servidores 
trabalhando presencialmente.

www.motolandiatoyota.com.br

lajeado       (51) 3726.6565
 Santa cruz (51) 3711.6620

www motolandiatoyota com br

no trânSito, dê Sentido À Vida. ofertaS VálidaS até 31/03/20 ou até durarem oS eStoqueS. toda linha etioS my20 com taxa zero. financiado com o banco toyota no programa ciclo toyota naS SeguinteS condiçõeS: cdc (crédito direto ao conSumidor), peSSoa fíSica, com entrada de 60% maiS 18 parcelaS e parcela reSidual de 20%, maiS

encargoS bancárioS. conSulte ValoreS de regiStro de contrato e ceSta de SerViçoS e efetue noVa Simulação na conceSSionária toyota. campanha Vinculada À Validade do programa ciclo toyota. condiçõeS SujeitaS À alteração Sem préVio aViSo. toda linha my 20 com taxa zero., financiado com o banco toyota no programa ciclo toyota naS SeguinteS

condiçõeS: cdc (crédito direto ao conSumidor), peSSoa fíSica, com entrada de 60% maiS 12 parcelaS e parcela reSidual de 20%, maiS encargoS bancárioS. conSulte ValoreS de regiStro de contrato e ceSta de SerViçoS e efetue noVa Simulação na conceSSionária toyota. campanha Vinculada À Validade do programa ciclo toyota. condiçõeS SujeitaS À

alteração Sem préVio aViSo.  toda linha hilux e Sw4 com bônuS de r$ 10.000. toyota corolla gli 2.0 16V flex aut. 2019/2020, 0 Km r$99.990,00 À ViSta ou financiado com o banco toyota no programa ciclo toyota naS SeguinteS condiçõeS: cdc (crédito direto ao conSumidor), peSSoa fíSica, com entrada de r$59.994,00 (60%) 
e 18 preStaçõeS fixaS de r$1.318,79 maiS 1 preStação reSidual no Valor de r$19.998,00 (20%), com Vencimento na meSma data da última preStação fixa do financiamento. primeira preStação fixa com Vencimento para 30 diaS do fechamento do financiamento. taxa de juroS pré-fixada de 0,00% ao mêS, equiValente a 0,00% ao ano + iof (impoSto

Sobre operaçõeS financeiraS) no Valor de r$1.256,62 + Spf (Seguro proteção financeira) no Valor de r$1.197,19 + regiStro de contrato baSe eStado rio grande do Sul no Valor de r$186,48 + ceSta de SerViçoS Sugerida baSe eStado rio grande do Sul no Valor de r$550,00 + tarifa de confecção de cadaStro para início de

relacionamento no Valor de r$550,00 incluSoS no total financiado correSpondente a r$43.736,29. Valor total a prazo de r$103.730,29. cuSto efetiVo total (cet) de 5,53% ao ano. crédito Sujeito À análiSe e aproVação. o cet apreSentado é aplicáVel ao exemplo Sugerido. para oS demaiS eStadoS conSulte ValoreS de regiStro de contrato

e ceSta de SerViçoS e efetue noVa Simulação na conceSSionária toyota. campanha Vinculada À Validade do programa ciclo toyota. condiçõeS SujeitaS À alteração Sem préVio aViSo. a alteração do modelo do Veículo ou de qualquer daS condiçõeS do financiamento acarretará noVo cálculo do cet. Sac banco toyota 4090 1255 ou enVie um e-mail para

contato@bancotoyota.com.br. ouVidoria banco toyota (Somente apóS atendimento pelo Sac): 0800-772-5877.  a toyota do braSil ltda., por meio da Sua rede de conceSSionáriaS autorizadaS, oferece garantia a toda a linha corolla, em condiçõeS normaiS de utilização, contra defeitoS de fabricação de peçaS ou de montagem, por um período total

de 60 (SeSSenta) meSeS (primeiroS 90 diaS referem-Se À garantia legal preViSta no código de defeSa do conSumidor e, o período SubSequente,  À garantia contratual), deSde que cumpridaS todaS aS reViSõeS periódicaS na rede de conceSSionáriaS toyota. o prazo de garantia é contado a partir da data de entrega do Veículo 0Km, tendo por deStinatário o

primeiro proprietário. eSta cobertura aplica-Se excluSiVamente aoS VeículoS utilizadoS para finS particulareS, cuja emiSSão da reSpectiVa nota fiScal tenha como deStinatário uma peSSoa fíSica. a cobertura acima não Será aplicada para VeículoS utilizadoS para finS comerciaiS (locação de VeículoS, compartilhamento de VeículoS, táxiS, uSo por motoriStaS

de aplicatiVoS ou frotiStaS) ou cuja nota fiScal tenha como deStinatário uma peSSoa jurídica. neSteS caSoS, a garantia ficará limitada ao período de 60 (SeSSenta) meSeS ou 100.000 Km (cem mil quilômetroS), preValecendo o que primeiro ocorrer. além do período de cobertura báSica de 60 (SeSSenta) meSeS, a  toyota do braSil oferece a garantia de 36 
(trinta e SeiS) meSeS para o corolla híbridoS contra defeitoS de fabricação e montagem do SiStema híbrido (bateria híbrida, ecu da bateria híbrida, ecu de gerenciamento de energia e inVerSor com conVerSor) e deSde que realizadaS todaS aS manutençõeS periódicaS na rede de conceSSionáriaS autorizadaS toyota. o período de garantia contra defeitoS de

fabricação ou montagem do SiStema híbrido é de oito anoS Sem limite de quilometragem para VeículoS cuja nota fiScal tenha Sido emitida em nome de peSSoa fíSica. o período de garantia contra defeitoS de fabricação ou montagem do SiStema híbrido é de oito anoS com limite de 200.000 quilômetroS, o que primeiro ocorrer, para VeículoS cuja nota fiScal

tenha Sido emitida em nome de peSSoa jurídica. corolla altiS, xei e gli 2.0l 16V com tranSmiSSão cVt poSSuem nota a no programa braSileiro de etiquetagem Veicular (pbeV) entre oS VeículoS da categoria em 2020, apreSentando o Seguinte conSumo – gaSolina/urbano: 11,6 Km/l; gaSolina/eStrada: 13,9 Km/l; co2 fóSSil não renoVáVel: 107 
g/Km.  yariS hatch bacK xl, manual, abaStecido com gaSolina, percorre 12,1Km/l na cidade e 14,2m/l na eStrada e, com etanol, 8,4Km/l na cidade e 10,0Km/l na eStrada. yariS Sedã xlS, automático, abaStecido com gaSolina, percorre 13,0Km/l na cidade e 14,5m/l na eStrada e, com etanol, 9,0Km/l na cidade e 10,6Km/l na eStrada. yariS Sedã xl
pluS, automático, abaStecido com gaSolina, percorre 13,0Km/l na cidade e 14,5m/l na eStrada e, com etanol, 9,0Km/l na cidade e 10,6Km/l na eStrada.  etioS hatchbacK x, manual, abaStecido com gaSolina, percorre 12,6Km/l na cidade e 14,2Km/l na eStrada e, com etanol, 8,6Km/l na cidade e 9,8Km/l na eStrada. etioS Sedã x, manual, abaStecido

com gaSolina, percorre 12,5Km/l na cidade e 15,0Km/l na eStrada e, com etanol, 8,5Km/l na cidade e 10,3Km/l na eStrada. hilux dieSel 4x4 SrV, automático, abaStecido com dieSel, percorre 9,0Km/l na cidade e 10,5Km/l na eStrada .hilux dieSel 4x4 SrV, automático, abaStecido com dieSel, percorre 9,0Km/l na cidade e 10,5Km/l na

eStrada. Sw4 dieSel 4x4 Srx diamond, 7 lugareS, automático, abaStecido com dieSel, percorre 9,0Km/l na cidade e 10,5Km/l na eStrada. . Veículo participante do pbeV - programa braSileiro de etiquetagem Veicular do inmetro 2020. conSulte: http://inmetro.goV.br. fotoS iluStratiVaS.   

Toda LINHAToda LINHA

GLI Por: R$99.990 
Com Taxa 0%

Toda Linha SW4 e HIlux com 
Bônus de R$10.000

TAXA 0%

Bônus de R$10.000Bônus de R$10.000

TAXA 0%

SW4
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

encantado

Associação cancela 
visitas ao Cristo Protetor  Decreto 

cancela 
todos os 
eventos no 
município

Foi publicado na 
última terça feira o 
decreto que dispõe 
sobre medidas para 
o enfrentamento 
da emergência 
de saúde pública 
de importância 
internacional 
decorrente do 
surto epidêmico 
de( Covid-19) o 
Coronavírus. Com 
a medida estão 
cancelados por tempo 
indeterminado 
eventos coletivos, 
como jogos diversos, 
cultos religiosos, 
festas, bailes e 
encontros. A 
secretaria da Saúde 
e Assitência Social 
vai desenvolver 
campanhas e avisos 
orientando toda a 
população sobre 
medidas de prevenção 
com o intuito de se 
proteger e evitar a 
disseminação do 
vírus. 

Vacinação contra a gripe 
inicia segunda feira

Inicia na próxima segunda-feira (23), a 
campanha nacional de vacinação contra In� uenza. 
Nesta primeira etapa serão vacinados os idosos e 
os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de 
frente do atendimento à população. O Dia D será 
em 9 de maio.

A antecipação da campanha é uma forma de 
auxiliar os pro� ssionais de saúde a descartarem as 
in� uenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico 
para a Covid 19. Além disso, a pasta considera 
os estudos e dados que apontam que casos mais 
graves de infecção por coronavírus têm sido 
registrados em pessoas acima de 60 anos. Como 
forma de evitar a aglomeração de pessoas junto ao 
Posto de Saúde Central a secretaria da saúde alocou 
o prédio do Sindicato da Alimentação em frente a 
agência do Banrisul para utilizar exclusivamente 
para a vacinação contra a gripe. 

Emater vai entregar as 
vacinas da aftosa na terça 
feira

A Emater realiza na próxima terça-feira (24), o 
roteiro de entrega das vacinas contra a febre a� osa 
para os produtores que � zeram a compra conjunta. 
O roteiro inicia às 8h pela Linha Benjamin 
Constant na propriedade de André Vuaden e 
encerra às 16h30min  no salão da comunidade da 
Lª Fazenda Lohmann. Mais informações sobre o 
roteiro podem ser obtidas pelo fone: 99825 8498.

Hospital 
Roque 
Gonzáles 
restringe 
visitas

A diretoria e o corpo 
clínico do hospital Roque 
Gonzáles adotaram 
nesta semana algumas 
medidas de prevenção 
ao Coronavírus. Está 
restrita as visitas por 
tempo indeterminado, 
somente permanece com 
o paciente internado se 
necessário um cuidador. 
A orientação também 
para a população é para 
que procure o hospital 
apenas em casos de 
urgência e emergência. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 
E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES - 

SICREDI REGIÃO DOS VALES RS
CNPJ: 89.126.130/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região dos Vales - Sicredi Região dos Vales RS, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas 
respectivas Assembleias, que nesta data somam 146 (cento e quarenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de abril de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Cooperativa, 
localizada na Rua Heitor Alexandre Peretti, n.º 385, Vila Amazonas, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda e última convocação, às 11 (onze) horas, com a presença da metade dos delegados 
mais um, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque para: melhorias na 
redação relativa ao objeto social; alterações na composição e condições de admissão de associados; alterações nas formas de 
desligamento de associados; alteração em relação a formação e condições de retirada do capital social; alteração nas disposições 
gerais da Assembleia Geral com a previsão expressa de que as assembleias poderão ser realizadas também de forma remota; 
aprimoramento de redação referente a convocação da Assembleia Geral; alterações relativas ao quórum de instalação das 
Assembleias Gerais; previsão de que as assinaturas das presenças na Assembleia Geral poderão ser de forma eletrônica; 
simplifi cação do capítulo “Do Processo Eleitoral”, visto que as regras estão previstas em normativo próprio; adequação da 
redação relativa a composição do Conselho de Administração, dos requisitos para ocupação de cargo e suas atribuições; 
alteração nas atribuições da Diretoria Executiva; alteração de requisito para ocupação de cargo no Conselho Fiscal; previsão 
de que as reuniões dos Conselhos e da Diretoria poderão ser presenciais e/ou à distância, por  meios físicos e/ou eletrônicos; 
dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.
3. Homologação do Regimento Interno do Sicredi, do Código Eleitoral e do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Encantado/RS, 20 de março de 2020.

Ricardo Cé
Presidente

OBSERVAÇÃO: 
As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi, Código Eleitoral e Regulamento do Programa Pertencer 
encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.

A Comissão da 
Associação Amigos de 
Cristo comunica que por 
questões de segurança, em 
função do andamento da 
construção entrar num 
estágio mais avançado, a 
partir desta sexta – feira (20) 
não será mais permitido 
o acesso à obra do Cristo 
Protetor de Encantado. A 
previsão é que a visitação 
seja liberada somente na 
inauguração da estátua, 
programada para o mês de 
dezembro de 2020.

O Monumento está 
sendo erguido no Morro 
do Cristo, próximo a Lagoa 
da Garibaldi e terá 42 
metros de altura, superior à 
imagem do Rio de Janeiro, 
que tem 38 metros.  Assim, 
Encantado passará a contar 
com o segundo maior Cristo 
da América do Sul, o que 
deve se tornar um marco 
para a cidade e região. MONUMENTO ESTÁ SENDO ERGUIDO PRÓXIMO DA LAGOA DA GARIBALDI

VANESSA PALIOSA



JORNAL OPINIÃO 5
20 DE MARÇO DE 2020

ENCANTADO Medida quer evitar a propagação do coronavírus 

Câmara cede espaço para 
a Secretaria da Saúde

PONTE DO RIO GUAPORÉ   
Na sessão foi aprovado o projeto nº 32, que autoriza o Poder Executivo a 

abrir crédito especial no valor de R$ 650 mil reais para a construção de uma 
passarela na ponte do Rio Guaporé, com recursos do Governo Federal, através 
dos recursos do Pré-Sal.  

ASFALTO COMUNITÁRIO  
Ainda durante a sessão, o vereador Luciano Moresco pediu mais explicações 

sobre o projeto nº 006, que autoriza o Poder Executivo de Encantado a firmar 
convênio com o município de Relvado para a execução de asfalto comunitário. 
Segundo Moresco, na  justificativa menciona que serão 1.000 metros lineares, 
sendo  500 para cada município. Além disso, consta que caberá a Encantado 
executar o asfaltamento de mil metros e cobrar dos proprietários dos imóveis 
dentro da circunscrição do município, o percentual de 2% do valor da camada 
asfáltica, calculado sobre a metragem da frente de sua propriedade. 

“No asfaltamento deste trecho Encantado – Relvado, apenas  500 metros 
pertencem a Encantado e somente sobre estas áreas pertencentes ao 
município será cobrado, ou seja há algo diferente neste projeto em relação aos 
outros, porque os moradores de Relvado não contribuirão, afinal Encantado 
não tem jurisdição para cobrar deles. Então tem mais um detalhe que fica 
em aberto, além do que, diz que em contrapartida, o município de Relvado 
fornecerá maquinário e pessoal para a construção da base asfáltica da 
rodovia na extensão dos dois municípios. Quero crer que o município tenha 
dimensionado, como em qualquer projeto de execução, quantos bueiros serão 
necessários. Tudo isso precisa ser dimensionado e a pergunta básica é: quanto 
vai custar ao município de Encantado os mil metros? Relvado vai deixar a 
base completamente pronta? Encantado só bota a camada asfáltica? E isso vai 
custar quanto? O município tem que ter este planejamento. Eu não sou contra. 
Só preciso ter estas informações”, destacou Moresco. 

Ainda na sessão usaram a tribuna, os vereadores Olímpio Lisboa (PTB), 
Sander Bertozzi (PP), Celso Cauduro (MDB), Luciano Moresco (PT) e Diego 
Augusto da Rosa Pretto (PP).

Exerça a cidadania

Câmara suspendeu o acesso do público

ELISANGELA FAVARETTO

Elisangela Favaretto
jornalista

Com o intuito de evitar 
aglomerações e a 
disseminação do novo 

coronavírus, a mesa diretora da 
Câmara Municipal dos Vereadores 
de Encantado apresentou a resolução 
de mesa nº 03, que suspende o 
expediente externo e interno, o 
atendimento ao público, bem como 
as sessões plenárias e demais sessões 
legislativas da Câmara. 

Conforme a determinação 
� cam mantidas as atividades 
imprescindíveis à continuidade dos 
atos administrativos, orçamentário 
e jurídico da Casa, os quais, 
excepcionalmente e durante o prazo 
que perdurar a Resolução, serão 
realizados à distância, através dos 
meios digitais e eletrônicos. 

As sessões plenárias, bem como as 
extraordinárias, que porventura forem 
realizadas, serão convocadas pelo 
presidente da casa, com antecedência de 24 horas. 
Até a determinação em contrário, as dependências 
da Câmara serão utilizadas pela Secretaria da Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência Social de Encantado.  
Esta resolução tem validade por prazo indeterminado. 

A Secretaria da Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social de Encantado, Clarissa da Rosa Pretto 
Scatolla, agradeceu a cedência do espaço. “Agradeço 
ao presidente da Câmara pela cedência do espaço 
para que nós possamos usar o Centro de Operações 
Emergenciais e ter um local � xo para poder ter este 

contato com as pessoas na rua. É uma 
situação de emergência, tem que ter 
cuidado e a gente precisa se prevenir. 
A prevenção neste momento é a única 
saída que a gente tem e além disso, 
� car em casa. Pessoas que têm alguma 
doença devem ter cuidados bem 
especí� cos e além disso,  cuidar com 
a ventilação dos ambientes. O Estado 
já decretou situação de calamidade 
pública, não se sabe mais certo 
quantas pessoas estão circulando 
com o vírus em Porto Alegre. Ele 
pode ser tanto sintomático, quanto 
assintomático. Vamos � car atentos, 
não é para entrar em pânico e sim 
prevenir ”, explica.  

Conforme o presidente da Câmara, 
Diego Augusto da Rosa Pretto, “desta 
vez a gente não vai remediar, a gente 
não vai esperar acontecer para tomar 
as ações e estas ações são sérias, são 
objetivas  e por isso a gente precisa que  

toda a comunidade e que toda a população entenda a 
gravidade do que estamos passando”, destaca. 
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

“POPULISMO” 
DOS POLÍTICOS 
ITALIANOS AJUDOU 
A DISSEMINAR O 
CORONAVÍRUS

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 
E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES - 

SICREDI REGIÃO DOS VALES RS
CNPJ: 89.126.130/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região dos Vales - 
Sicredi Região dos Vales RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto 
Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que 
nesta data somam 146 (cento e quarenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de abril de 2020, às 10 (dez) 
horas, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Heitor Alexandre Peretti, n.º 385, Vila 
Amazonas, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
delegados, em segunda e última convocação, às 11 (onze) horas, com a presença da metade 
dos delegados mais um, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com 
destaque para: melhorias na redação relativa ao objeto social; alterações na composição e 
condições de admissão de associados; alterações nas formas de desligamento de associados; 
alteração em relação a formação e condições de retirada do capital social; alteração nas 
disposições gerais da Assembleia Geral com a previsão expressa de que as assembleias 
poderão ser realizadas também de forma remota; aprimoramento de redação referente 
a convocação da Assembleia Geral; alterações relativas ao quórum de instalação das 
Assembleias Gerais; previsão de que as assinaturas das presenças na Assembleia Geral 
poderão ser de forma eletrônica; simplifi cação do capítulo “Do Processo Eleitoral”, visto que 
as regras estão previstas em normativo próprio; adequação da redação relativa a composição 
do Conselho de Administração, dos requisitos para ocupação de cargo e suas atribuições; 
alteração nas atribuições da Diretoria Executiva; alteração de requisito para ocupação de 
cargo no Conselho Fiscal; previsão de que as reuniões dos Conselhos e da Diretoria poderão 
ser presenciais e/ou à distância, por  meios físicos e/ou eletrônicos; dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.
3. Homologação do Regimento Interno do Sicredi, do Código Eleitoral e do Regulamento do 
Programa Pertencer.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Encantado/RS, 20 de março de 2020.

Ricardo Cé
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO: 
As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi, Código Eleitoral e 
Regulamento do Programa Pertencer encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.

Quando a crise do coronavírus começou em 
fevereiro de 2020, na Itália, foi considerada apenas 
uma epidemia basicamente chinesa, com 186 casos 
con� rmados e uma morte fora das fronteiras da 
China. Entrou em campo no país, uma fórmula 
perversa que uniu socialismo e populismo, 
contribuindo para espalhar o vírus.

PRECONCEITO
 Sem informar-se com especialistas, 

o prefeito socialista de Florença, 
Dario Nardella, lançou a campanha 
para vencer o preconceito: 
“Abrace um chinês”, como forma 
de enfrentamento a um suposto 
terrorismo psicológico. Vários outros 
políticos locais divulgaram que o 
coronavírus não era contagioso. A 
Itália não tinha um caso conhecido de 
contaminação. Era a desinformação 
usada como ferramenta de populismo. 
O governador do Lazio, Nicola 
Zinganetti, que posou alegremente 
ao lado do ex-presidente Lula em 
fevereiro, chegou a dizer que a melhor 
forma de combater a enfermidade é 
socializá-la, ou seja, quanto mais gente 
doente melhor. Resultado: um mês de 
epidemia, e a taxa de mortes na Itália 
foi maior que na China. 

CONTÁGIO
 Seguindo as declarações de políticos 

irresponsáveis, que ou esconderam a 
verdade, ou ignoraram as evidências 
continuaram dando “abraços nos 
chineses”. Essa insensatez levou a 
Itália a ser o segundo colocado no 
ranking mundial de casos e mortes, 
atrás apenas da China. Como o país 
é dos destinos mais visitados, os 
turistas disseminaram o vírus pelo 
mundo, inclusive no Brasil. Segundo o 
jornalista Leonardo Coutinho (Gazeta 
do Povo), os italianos repetiram o 
modelo de Marcopolo. Popularizaram 
uma criação chinesa (a massa) e 
agora espalharam pelo mundo, outra 
“criação” chinesa, o coronavírus. 
A irresponsabilidade dos políticos 
italianos provocou mortes e instalou 
o caos no sistema hospitalar, com 
médicos tendo de escolher a quem 
salvar. Quando escrevo esta coluna, a 
Itália contabiliza 3.500 mortes.

BRASIL
O País deve aprender com os 

equívocos da Itália. Não contribui 
o comportamento do presidente 
Bolsonaro, em manifestações e as 
declarações minimizando a pandemia.  

Ainda bem que o Governo voltou 
atrás e reconheceu a gravidade da 
situação. Criou um Comitê de Crise 
para Supervisão e Monitoramento, 
coordenado pelo ministro-chefe da 
Casa Civil, general Walter Souza Braga 
Netto, e a participação de 14 ministros. 
E o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, anunciou ações econômicas 
visando minimizar os efeitos da crise.

RECURSOS
Cresce o apoio nas redes sociais, 

conforme o site Diário do Poder, a 
projetos de alguns parlamentares 
de destinar R$ 2 bilhões do fundão 
eleitoral ao combate do coronavírus. 
Lembrando: o Congresso tomou 
dos cofres públicos R$ 3,03 bilhões 
para o fundão eleitoral e o fundo 
partidário. Seria pornográ� co 
destinar esses bilhões do Orçamento 
para os partidos, neste momento de 
pandemia. 

EXEMPLO
Ao contrário dos que se aproveitam 

da crise sanitária, aumentando o preço 
do álcool gel, aplausos para a Ambev 
que está transformando o álcool 
das cervejarias em álcool gel. Serão 
produzidas meio milhão de unidades 
que será doada para hospitais 
públicos. Mais do que uma estratégia 
de marketing, a Ambev demonstra 
que a solidariedade faz a diferença.

ENCANTADO
Atitude correta do prefeito de 

Encantado, Adroaldo Conzatti, 
que emitiu decretos esta semana 
de� nindo medidas para prevenir e 
evitar a disseminação da pandemia 
no município, como suspensão das 
aulas, cancelamento de eventos e 
orientações que afetam o cotidiano 
dos encantadenses. Evidentemente, 
que impactam os negócios e as 
relações pessoais. Mas, são iniciativas 
necessárias que devem ser respeitadas 
pelos cidadãos, para que não ocorram 
aglomerações que facilitam o contágio. 
O momento exige bom senso e 
equilíbrio.

encantado

ACI-E cancela 
assembleia e 
eventos

 A Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (ACI-E ) 
informa que em virtude da pandemia 
do coronavírus, cancelou todos os 
eventos e a assembleia de posse da 
nova diretoria que seria realizada nesta 
sexta-feira (20). Conforme reunião do 
Conselho Deliberativo da entidade, 
que ocorreu no dia 27 de fevereiro, 
foram eleitos como presidente e vice-
presidente da Diretoria Executiva, 
Rafael Fontana e Maria Cristina 
Castoldi, respectivamente. Em função 
dessa ata, os novos líderes da entidade 
tomam posse automaticamente.

A entidade permanecerá 
funcionando em seu horário normal, 

das 7h30min às 11h45min, e das 
13h15min às 17h30min, e manterá 
todos os seus serviços, como 
certi� cados digitais, consultas ao 
SCPC, Junta Comercial e convênios, 
adotando medidas preventivas e 
melhorando-as conforme o decorrer 
dos dias e orientação dos órgãos 
competentes.

A ACI-E sugere que os associados 
analisem pontualmente cada setor de 
suas empresas para tomar medidas 
de prevenção ao contágio pelo 
COVID-19 (Novo Coronavírus). A 
equipe está à disposição para mais 
informações pelos telefones (51) 3751-
2255 (Whastapp) e (51) 3751-2876.
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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, buff et 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

Confecciono e 
adapto objetos 
diversos 
(luminárias, 
imagens 
religiosas, entre 
outros) em canos 
de pvc. Telefone: 
51.99506.3664 
com Osmar.
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regiãoInauguração da ligação asfáltica ocorreu no domingo (15)

Pavimentação facilita 
o escoamento da produção 
e fortalece a economia regional

>>continua na outra página

Executada mediante 
convênio entre 
o Estado e os 

municípios, foi inaugurada 
no domingo (15), a 
pavimentação da estrada 
municipal que liga 
Encantado e Capitão. 
A cerimônia integrou 
as comemorações de 
aniversário dos municípios. 
Neste mês, Encantado 
completa 105 anos e 
Capitão, 28 anos.  A 
solenidade ocorreu na 
comunidade de Linha 
Argola e contou com a 
presença de moradores e 
autoridades. 

Iniciada em junho 
de 2018, a obra tem 
aproximadamente 6,6 
quilômetros, sendo 4,4 
quilômetros situados no 
território encantadense. 
Além do asfaltamento, foi 
executada a sinalização 
para reforçar a segurança 
viária. A obra realizada 
pelos dois municípios em 
parceria com o Governo 
do Estado por meio do 
Daer teve um investimento 
de cerca de R$ 7 milhões, 
sendo que 30% do valor 
foi pago por Encantado 
e Capitão. O trecho é de 
aproximadamente 6,6 
quilômetros, sendo 4,4 
quilômetros situados no 
território encantadense.A 
obra atende a um pedido de 
muitos anos dos moradores, 
além de ser também rota 
de transporte da produção 
agrícola e de abastecimento 
de diversos produtos. 

As comemorações 
iniciaram com uma missa 
celebrada pelo padre da 
Paróquia de Capitão, 
Silvério Schneiders, e com 
a benção da pavimentação 
asfáltica. Logo após foi 
realizada a solenidade 
oficial entre a igreja e o 
salão comunitário. O evento 
contou com transmissão ao 
vivo da Rádio Encantado. 

Padre Silvério Schneiders abençoou a pavimentação asfáltica

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Inauguração foi realizada na comunidade da Linha Argola

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

Elisangela Favaretto 
jornalista
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Fato histórico para os municípios 
Em nome dos moradores, o presidente da comunidade de Linha Argola, Nédio 

Fachini, deixou o seu agradecimento a todos que se empenharam para a realização 
da obra tão sonhada e esperada por quem reside naquela região. Os presidentes das 
Câmaras de Vereadores de Encantado e Capitão, Diego Augusto da Rosa Pretto e 
Aires Daldon, respectivamente, enalteceram a obra como um fato histórico para os 
dois municípios. 

Asfalto é sinônimo de 
bem-estar e saúde

O prefeito de Capitão, Paulo Cesar 
Scheidt, destacou a importância do 
evento, pois mesmo com dificuldades 
financeiras o município conseguiu 
realizar a obra. Ele ainda ressaltou que 
ter uma ligação asfáltica era uma das 
metas do seu governo. 

“Para nós, este acesso poderá trazer 
mais pessoas e empresas que queiram 
se instalar no município. Este asfalto 

também é sinônimo de bem-estar, saúde  
e qualidade de vida para a população.  
É um dia importante. Estamos com o 
dever cumprido, pois o nosso plano de 
governo era ter um acesso asfáltico e 
chegou o grande dia”, reforçou o prefeito 
de Capitão. Ele ainda frisou que o 
próximo passo da administração será a 
busca pela ligação asfáltica na ERS 482, 
que liga Capitão até Arroio do Meio.

Pavimentações no Vale do Taquari 

Asfalto facilita o escoamento da 
produção primária

A autoestima das pessoas muda

O prefeito de Encantado, 
Adroaldo Conzatti enalteceu a 
importância da junção de forças para 
a concretização da obra, enfatizando 
que a pavimentação asfáltica é uma 
grande alegria. Por isso agradeceu o 
empenho de todos, a participação de 
Capitão e dos dois governadores. 

“Todos nós estamos de parabéns, 

pois houve o envolvimento de 
muita gente. São comunidades que 
se destacam na produção dos dois 
municípios e por isso essa ligação 
vai beneficiar a todos, não só para 
os veículos se deslocarem, mas pela 
facilidade de deslocamento e pela 
redução do tempo, até a autoestima 
das pessoas muda”. 

O diretor geral do Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem 
(Daer), Luciano Faustino, também 
participou do evento. “É uma obra 
magnífica para a região, executada 
em parceria com as prefeituras de 
Encantado e Capitão com o Daer, 
através de uma priorização dos 
recursos estabelecidos pelo secretário 
Juvir Costella e pelo Governador 
Eduardo Leite que encararam este 
convênio como  um dos principais, 
entre os 60 convênios que tem hoje 
firmado com os municípios. Resta 
apenas a pavimentação de cerca de 

400 metros na área urbana de Capitão, 
sendo que a parte da rodovia está toda 
pavimentada”, explicou.

Faustino também destacou as outras 
obras que estão em andamento no Vale 
do Taquari. “Entre as obras da região, 
na semana passada foi concluído o 
asfalto ao município de Boqueirão 
do Leão, e, além disso, tem as obras 
do acesso a cidade de Sério que estão 
em andamento. Também temos 
programado Coqueiro Baixo, que está 
na previsão de recursos para o ano e a 
conservação da ERS 332 que também 
tem serviços executados”, destacou. 

Em nome da Assembleia 
Legislativa, o deputado estadual, 
Edson Brum, salientou que o 
convênio para a obra foi assinado 
pelo então governador José Ivo 
Sartori e executado pelo atual 
governador Eduardo Leite. Segundo 
Brum,  a rodovia também terá papel 
importante para o escoamento da 
produção primária. “É visível o 
empreendedorismo de famílias tanto 

de Capitão, quanto de Encantado, 
que produzem suínos, frangos, leite, 
madeira e precisam de um acesso 
como este. Essa gente produz não só 
para os dois municípios, mas para 
o Rio Grande do Sul e o Brasil. É só 
olharmos a quantidade de caminhões 
que circulam aqui para trazer insumos 
e levar a produção. Esta produção 
fortíssima e cada vez mais diversificada 
tornou este asfalto realidade”, ressalta. 

Diretor geral do Daer, Luciano Faustino falou  
das obras que o Daer realiza na região

Prefeito de Encantado Adroaldo Conzatti  
agradeceu o empenho de todos, das duas  

administrações municipais e dos dois governadores

Para o prefeito de Capitão, Paulo Cesar Scheidt, a ligação 
asfáltica era uma das metas de governo

Deputado estadual Edson Brum  
representou a Assembleia Legislativa
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ENCANTADO Documento tem validade de 15 dias 

Prefeito emite decreto para evitar 
proliferação do novo coronavírus

>>continua na outra página

Na tarde da 
quinta –feira 
(19), na 

Câmara Municipal 
de Vereadores, o 
prefeito municipal de 
Encantado, Adroaldo 
Conzatti emitiu um 
decreto para evitar a 
propagação e contágio 
pelo Covid 19- novo 
coronavírus. No 
documento oficial 
consta o seguinte: 

Fica determinado 
a todos os órgãos 
do Poder Público 
Municipal as seguintes 
instruções: I -  As 
atividades dos grupos 
de ações preventivas 
realizadas nos Postos 
de Saúde e também 
do CRAS e CAPS 
estão suspensas 
temporariamente. 
II – Estão suspensas 
as visitas domiciliares 
dos ACS e ACE, 
sendo que os mesmos 
devem cumprir a carga 
horária no postos 
de saúde de sua área 
para auxiliar a equipe. 
III – Suspensão da 
concessão de férias e 
licenças dos servidores 
municipais efetivos, cargos em comissão, empregados 
públicos e terceirizados vinculados a Secretaria da 
Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. IV – 
Suspensão de consultas médicas e odontológicas 
eletivas nos Postos de Saúde e no Plano PAS (sem 
gravidade), excetuando-se urgência/emergência, além 
da suspensão de exames de rotina, encaminhamentos 
para especialistas, mostra de exames sem urgência, 
não havendo necessidade de consulta médica para 
renovação de receitas (medicamentos contínuos ou 
controlados), evitando-se assim aglomeração de 
pessoas nas unidades da saúde, enquanto estiver 
em vigor o decreto municipal. V – Suspensão do 
atendimento das Escolas de Educação Infantil, a 
contar de 23 de março de 2020. VI – Expediente 
interno no Centro Administrativo, com atendimento 
externo via telefone ou e-mail. 

Art. 2º Fica, também, determinado a população 
encantadense as seguintes normas: I – Estão 
suspensas as atividades de bares, casas noturnas, 
boates, quaisquer ambientes de convívio social, 
atividades físicas coletivas, centro de treinamentos, 
academias, patinação, funerais (restringido para 
familiares, sem aglomeração de pessoas), cultos 
religiosos de todas as ordens e festas comunitárias. 
II – Ficam suspensos todo e qualquer evento 
realizado em local fechado, independentemente de 
sua característica, condições ambientais, tipo de 

público, duração ou modalidade e ficam cancelados 
os eventos em local aberto, que tenham aglomeração 
de pessoas. III – Os estabelecimentos comerciais 
deverão obedecer as normas do Decreto Estadual 
n°55.128/2020, adotando medidas de segurança 
para o atendimento dos clientes, observando o 
parâmetro mínimo de dois metros de distância 
entre as pessoas e a disponibilização de álcool-
gel à população. IV – Restrição de circulação de 
pessoas na cidade, incluindo principalmente os 
locais públicos como praças, Parque João Batista 
Marchese, Caminhódromo, Lagoa da Garibaldi, 
CAPS, CRAS, Centro de Convívio dos Idosos, 
Centro Administrativo, Biblioteca, Museu e demais 
repartições públicas do Município. Transitar somente 
para o local de trabalho ou quando necessário para 
ir ao supermercado, farmácia, posto de gasolina ou 
serviço de saúde urgente.

 Art. 3 o Fica recomendado a toda população os 
seguintes procedimentos, visando a prevenção ao 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no 
âmbito do Município de Encantado: I - a medida 
preventiva mais eficaz é a higienização das mãos várias 
vezes por dia, os ambientes devem ser ventilados, ao 
tossir ou espirar cobrir a boca e nariz com o cotovelo 
ou com um lenço de papel descartável, evitar tocar nos 
olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos, sendo 
muito importante cada pessoa tomar os cuidados 
necessários para se prevenir dessas doenças. II - as 

pessoas que estão retornando de viagem de fora do 
Estado ou de outro país devem ficar em casa por, no 
mínimo, 14 dias, como medida imprescindível de 
prevenção para que o vírus não se espalhe. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com validade pelo prazo de quinze dias. 

 “Temos um vírus que está se espalhando pelo 
mundo e nós podemos evitar fazendo a prevenção. 
Então cada um tem que fazer a sua parte”, destaca o 
prefeito Adroaldo Conzatti. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Decreto foi assinado na tarde da quinta-feira

ELISANGELA FAVARETTO
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Nenhum 
caso 
confirmado 
no Vale do 
Taquari 

Conforme dados 
divulgados pela 
16ª Coordenadoria 
Regional da Saúde, 
no final da tarde de 
ontem (19), foram 
confirmados 22 
casos suspeitos de 
coronavírus no Vale do 
Taquari. 10 já foram 
descartados. 

Conforme o órgão 
estadual tem um 
caso suspeito em 
Anta Gorda, dois em 
Arroio do Meio, um 
em Cruzeiro do Sul, 
um em Encantado, 
três em Estrela, oito 
em Lajeado, um 
em Taquari e cinco 
em Teutônia. Foi 
descartado um caso 
em Anta Gorda, três 
em Estrela, quatro 
em Lajeado e dois em 
Putinga.  

O QUE É O 
CORONAVÍRUS? 

Coronavírus é o nome de uma 
grande família de vírus que causa 
infecções respiratórias e já provocaram 
outras doenças, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars) e 
a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (Mers). A doença causada pelo 
novo coronavírus recebeu o nome de 
Covid-19 e foi descoberta no final de 
dezembro de 2019, na China. A primeira 
morte foi registrada em 9 de janeiro.

TRANSMISSÃO
A transmissão ocorre por vias 

respiratórias, pelo ar e por gotículas 
provenientes de espirros e da fala 
de indivíduos infectados. Outra 
possibilidade é pelo contato físico, 
quando essas gotículas com o vírus 
alcançam mucosas do olho, nariz e boca 
por meio de beijos e abraços. Também 
pode ocorrer a transmissão por meio do 
contato de superfícies contaminadas, 
quando essas gotículas com o vírus 
ficam depositadas em locais como um 
corrimão ou uma maçaneta e depois 
entram em contato com mucosas do 
olho, nariz e boca.

SINTOMAS
Tosse seca, febre e cansaço são 

os principais sintomas, mas alguns 
pacientes podem sentir dores no corpo, 
congestionamento nasal, inflamação 
na garganta ou diarreia. Nos casos 
mais graves, que geralmente ocorrem 
em pessoas que já apresentam outras 
doenças associadas, há síndrome 
respiratória aguda e insuficiência renal.

PREVENÇÃO
Higienizar as mãos e superfícies, 

como móveis e corrimãos, são as 
principais formas de se prevenir. 
Mesmo com as mãos limpas, evitar 
tocar mucosas de olhos, nariz e 
boca. Além disso, é preciso limpar 
regularmente o ambiente e mantê-lo 
ventilado.

Canto da Lagoa
A 16ª edição do Festival Canto da 

Lagoa foi transferida para os  dias 20, 
21 e 22 de novembro. Conforme a 
organização do festival, os ingressos, 
mesas e bistrôs, assim como o sorteio 
do carro 0km, seguem válidos 
até novembro. Quem optar pelo 
ressarcimento dos valores deverá entrar 
em contato com a Associação Comercial 
e Industrial de Encantado (ACI-E) no 
período de 30 dias.

O contato com os músicos que se 
apresentarão no Festival será feito o mais 
breve possível e eles deverão confirmar a 
participação até o dia 15 de setembro. A 
programação do evento será mantida. 

 

Transporte 
intermunicipal 

Conforme funcionários da rodoviária 
de Encantado, por enquanto, não estão 
sendo vendidas passagens para fora do 
Estado.  A Empresa Putinga vai paralisar 
as atividades a partir de segunda-feira. 
Esta empresa transporta passageiros 
de Nova Bréscia, Relvado e Putinga.  
A empresa Azul está em análise, mas 
provavelmente terá redução de horários. 

Santo Agostinho 
cancela encenação 
de Páscoa

A Diretoria do Grupo de Teatro da 
Comunidade Santo Agostinho  decidiu 
cancelar a encenação da Paixão de 
Cristo deste ano, respeitando todas as 
orientações médicas e públicas.

 

Paixão de Cristo é 
adiada em Muçum

A Associação Muçunense de Artes 
(AMA) adiou temporariamente a 
apresentação da Paixão de Cristo que 
seria realizada no dia 10 de abril de 
2020. Os ensaios semanais também estão 
suspensos até segunda ordem. 
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DOUTOR RICARDO

CORONAVIRUS: PREOCUPAÇÃO 
E PREVENÇÃO
A Administração de Doutor Ricardo, 

considerando a pandemia do Coronavirus, 
está realizando ações que visam proteger a 

saúde da população, disponibilizando orientações 
e cuidados para prevenção, evitando/minimizando 
a propagação do vírus decretada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que vem atingindo 
alguns municípios gaúchos. A Administração 
Municipal publicou o DECRETO 019/2020, de 18 
de março, que “dispõe sobre medidas de prevenção 
ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19) no 
âmbito da administração pública”, que está no site 
do município, www.doutorricardo.rs.gov.br.

Considerando os avanços da pandemia do 
COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos 
emitidos pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pela 
Secretaria Estadual de Saúde, bem como diante da 
necessidade da adoção de medidas imediatas visando 
a contenção da propagação do vírus em resposta à 
emergência de saúde pública prevista no art. 3º da 
Lei Federal nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a 
Federação das Associações dos Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) juntamente com a União dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RS), 
sugeriram aos municípios a suspensão das aulas a 
contar do dia 19/03/2020, quinta-feira, pelo prazo de 
15 dias, podendo ser prorrogáveis por nova norma 
municipal.

“Essas medidas se fazem necessárias diante da 

responsabilidade da Administração Municipal em 
resguardar a saúde de toda a população, bem como 
o compromisso do Poder Executivo de evitar e não 
contribuir com qualquer forma de propagação da 
infecção e transmissão local da doença”, consta no 
ofício encaminhado aos municípios. No site www.
famurs.com.br estão disponíveis esta e outras 
orientações sobre o tema.

Considerando o cenário mundial e local, tendo 
em vista as modificações importantes no cenário da 
infecção pelo Coronavírus (COVID-19), e já com 
a comprovação de casos no Rio Grande do Sul, o 
município, através da Secretaria da Saúde, elaborou 
um Plano de Contingência de Ação Municipal para 
o enfrentamento de possíveis casos que venham a 
ocorrer e para a organização da rede de saúde. O 

objetivo é de promover a prevenção e evitar a 
transmissão de casos de infecção pelo COVID19 
no município de Doutor Ricardo/RS. Este plano 
foi aprovado pela 16ª Coordenadoria Regional da 
Saúde (CRS). A equipe da saúde está preparada para 
atender casos em que haja suspeição da doença.

Caso alguma pessoa tenha alguns sintomas 
considerados suspeitos, deverá entrar em contato 
com a pasta. Partindo das informações a equipe 
de saúde indicará e tomara a decisão e fará 
encaminhamentos apropriados para cada situação.

Como ainda não há remédio para combater 
esta doença, é importante que cada cidadão seja 

consciente sobre os cuidados e preservação da sua 
saúde, prevenindo com atitudes, fazendo a sua parte. 
Todos, desde agentes e gestores públicos, comunidade, 
empresas e comércio em geral, devem estar cientes 
quanto a prevenção, seguindo orientações de fontes 
confiáveis

Sobre o novo Coronavirus (COVID19), ainda 
não se sabe o padrão de letalidade, de mortalidade, 
infectividade e transmissibilidade. Medicamento 
específico disponível para combater também 
não existe, por isso o cuidado na prevenção é 
fundamental. Segundo os dados mais atuais, os sinais 
e sintomas clínicos referidos são principalmente 
respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse 
e dificuldade para respirar.

ORIENtAÇÃO à POPUlAÇÃO  
é qUANtO AOS CUIdAdOS báSICOS  
dE PREVENÇÃO AO CONtágIO:

• Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;
• Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;
• Evitar/não ir em TODOS OS AMBIENTES com aglomeração de pessoas;
• Lavar bem as mãos e evitar contato com os olhos, boca e nariz;
• Utilizar álcool em gel nas mãos;
• Evitar/não ter contato próximo com pessoas doentes;
• Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente;
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
• USAR NOSSO LIVRE ARBÍTRIO - PODE entendendo que para toda ação 

teremos uma reação na nossa direção;
•Vamos respeitar os procedimentos recentemente determinados pelas 

autoridades públicas;
•Não vamos esperar os casos aumentarem para tomarmos uma decisão, 

pois não vai ter leito de hospital e UTI para todos! Vejamos o exemplo da Itália!
 “A Administração Municipal, ciente da situação e de sua responsabilidade, 

deseja que todos tenham muita saúde e por isso tomamos esta decisão agora 
e não esperar o pior acontecer. Então vamos aguardar o tempo que for 
necessário para retornar às atividades de forma segura. Saúde é o maior bem, 
vamos cuidar da imunidade, se alimentar bem para manter a saúde, depois 
retomaremos o curso normal”, destacou a prefeita Catea Rolante.

Para maiores esclarecimentos consulte a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
e siga as orientações de prevenção do Plano de Contingência Municipal. O 
Ministério da Saúde disponibilizou um aplicativo de celular  “Coronavirus-
SUS”, que contém informações sobre o vírus com dicas de prevenção, 
descrição de sintomas, formas de transmissão, mapa de unidades de saúde e 
até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto. No 
aplicativo, pode-se fazer uma triagem virtual, que pode indicar a necessidade 
de procurar ajuda especializada ou não (para iOS: https://t.co/z2Y3yvRGjV, 
para Android: https://t.co/NOrMRem4Fz.

Secretaria da Educação
Estão suspensas as aulas na rede pública municipal na EMEI Amiguinhos 

do Coração e EMEF Olavo Bilac, pelo período de 19 de março até 4 de abril, 
prorrogando este prazo conforme a necessidade.

A orientação é ficar em casa, seguir as recomendações da Secretaria de 
Saúde, principalmente, evitar aglomeração de pessoas. Mais informações 
diretamente na secretaria de Educação ou pelo telefone (51) 9 9733-6091.

Cras/Assistência Social
Seguindo instruções, também, da Secretaria do Desenvolvimento Social/RS, estão 
suspensos todos os serviços de convivência de idosos, todas as oficinas, grupos e 
atividades do Cras.

 As medidas de acolhimento serão individualizadas pelas técnicas, evitando 
aglomerações nas repartições, atendimento objetivo, além de utilizar mais de 
um espaço para sala de espera dos usuários.

 

Secretaria da Saúde
> Todas as atividades dos grupos de saúde estão suspensas;
> A partir de segunda-feira, 23 de março, atendimento na UBS somente 

para emergências. Fisioterapia e odontologia, também, somente urgência;
> Hidroginástica está suspensa;
> Pessoas com mais de 60 anos DEVEM ficar em casa;
> Devido às medidas preventivas ao Covid-19 (coronavírus) e visando a 

diminuição do fluxo de pessoas na UBS, a dispensação de medicamentos de 
uso contínuo terão seus quantitativos aumentados para 60 dias, a partir do 
dia 18/03/2020, no momento da retirada mensal dos medicamentos. Mais 
informações junto a farmácia da UBS.

 

Cultura, Esporte e turismo
Está suspenso o Campeonato Municipal de Futebol 7, que aconteceria na 

Bonita Alta, e as aulas da Escolinha de Futsal.
Mais informações também podem ser acessadas no Facebook do município.
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SEGURANÇA homem foi localizo no bairro jacarezinho na manhã de ontem

Preso suspeito de matar 
encantadenses em São Leopoldo
O caso onde dois 

encantadenses 
foram 

encontrados mortos em 
São Leopoldo pode ter 
respostas mais perto 
do que se imaginava. 
Uma prisão, realizada 
nesta quinta-feira 
(19), surpreendeu 
quem acompanha os 
desdobramentos que 
apuram as circunstâncias 
do homicídio que 
vitimou Adriano 
Rodrigues Da Silva, 
46 anos e Silmar 
Canal, 42 anos. Um 
homem foi preso no 
bairro Jacarezinho, em 
Encantado. O mandado 
de prisão foi cumprido 
por agentes da Delegacia 
de Polícia de Homicídios 
de São Leopoldo com 
apoio de policiais civis de 
Encantado. 

Um homem foi 
encaminhado para 
Delegacia de Polícia 
e depois recolhido ao 
sistema prisional. O 
aparelho celular dele 
foi apreendido para ser 
submetido a perícia 
técnica. O responsável 
pela investigação do 
caso é o Delegado 
Ivair Mattos Dos 
Santos. Em entrevista 
ao Grupo Encantado 
de Comunicação. O 
Delegado alertou que o 
processo de investigação 
está em andamento 
e que não é possível 
revelar muitos detalhes 
sobre o ocorrido. “A 
investigação apontou o 
envolvimento do suspeito 
que é conterrâneo das 
vítimas, contudo o crime 
ainda é apurado a fim de 
elucidar a real motivação 
e a participação de outros 
suspeitos”, afirmou. 

O homem preso nesta 
quinta-feira prestou 
depoimento na Delegacia 
de Polícia e seguiu para o 
presídio. A ideia é que o 
depoimento do suspeito 
possa encaminhar a 
polícia identificação 
de mais envolvidos no 
crime. 

O caso
No dia 18 de janeiro 

um Toyota Corolla, 
placas de Lajeado, foi 
encontrado incendiado 
em São Leopoldo. No 
porta-malas do veículo 
estavam os restos 
morais de duas pessoas. 
Posteriormente, através 
de exame de DNA, 
ficou comprovado 
que se tratava dos 
encantadenses. 

Desde então a 
investigação vem 
sendo coordenada pela 
Delegacia de Homicídios 
de São Leopoldo. No 
decorrer do inquérito 
foram ouvidas 
testemunhas. Há uma 
linha de investigação 
que é mantida em sigilo 
para não atrapalhar o 
trabalho da polícia na 
identificação dos outros 
envolvidos no crime. 

HOMEM FOI PRESO NA MANHÃ DE ONTEM

CRIME OCORREU NO DIA 18 DE JANEIRO

juremir versetti/chinelagem press

divulgação pc
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suspeitos”, afirmou. 

O homem preso nesta 
quinta-feira prestou 
depoimento na Delegacia 
de Polícia e seguiu para o 
presídio. A ideia é que o 
depoimento do suspeito 
possa encaminhar a 
polícia identificação 
de mais envolvidos no 
crime. 

O caso
No dia 18 de janeiro 

um Toyota Corolla, 
placas de Lajeado, foi 
encontrado incendiado 
em São Leopoldo. No 
porta-malas do veículo 
estavam os restos 
morais de duas pessoas. 
Posteriormente, através 
de exame de DNA, 
ficou comprovado 
que se tratava dos 
encantadenses. 

Desde então a 
investigação vem 
sendo coordenada pela 
Delegacia de Homicídios 
de São Leopoldo. No 
decorrer do inquérito 
foram ouvidas 
testemunhas. Há uma 
linha de investigação 
que é mantida em sigilo 
para não atrapalhar o 
trabalho da polícia na 
identificação dos outros 
envolvidos no crime. 

HOMEM FOI PRESO NA MANHÃ DE ONTEM

CRIME OCORREU NO DIA 18 DE JANEIRO

juremir versetti/chinelagem press

divulgação pc
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SEGURANÇA 

Incêndio atinge 
vegetação na ERS-129

Um incêndio em vegetação foi 
registrado, na tarde da terça-feira (17), 
às margens das ERS-129, no bairro 
Santa Clara, em Encantado. As chamas 

se alastraram por cerca de 50 metros de 
extensão. A Brigada Militar (BM) esteve 
no local. Ninguém se feriu. As causas 
do sinistro são desconhecidas.

Incêndio atingiu vegetação as margens da ERS-129

Jovem morre 
afogado em Ilópolis

Henrique Pedersini

Um caso de afogamento foi 
registrado, em Ilópolis, no domingo 
(15). Um jovem de 21 anos 
desapareceu no Lago Verde enquanto 
se banhava com amigos. 

O corpo só foi localizado na 
terça-feira em ação conjunta dos 
bombeiros de Encantado em conjunto 
com equipe de mergulhadores 
especializada. 

divulgação/BomBeiros

Jovem some no sábado 
e reaparece na segunda 
em Roca Sales

Um jovem deu um susto em 
familiares na cidade de Roca Sales 
ao longo da semana. Foi registrado 
no sábado (14), o desparecimento 
de um morador de Roca Sales de 
25 anos. Após ser feito boletim de 

ocorrência e buscas, inclusive com 
veiculação da informação nos veículos 
de comunicação, o jovem retornou 
para casa durante a segunda-feira (16). 
De acordo com familiares, ele não 
apresentava nenhum ferimento. 

Um homem foi preso, 
em Encantado, na tarde 
do sábado (14). De acordo 
com a Brigada Militar 
(BM), o indivíduo de 36 
anos realizou um roubo 
na estação rodoviária de 
Encantado. O suspeito 
ingressou no local e 
ameaçou a atendente 
afirmando que estava 
armado. A vítima 
entregou quantia em 
dinheiro que estava no 
caixa. O homem ingressou 
em um táxi e seguiu na 
direção de Roca Sales. 

O veículo foi abordado 
no trevo do bairro 
Santa Clara, próximo ao 
Restaurante Clover, pela 
guarnição da  Brigada 
Militar de Encantado. O 
taxista foi liberado. 

Homem é preso após 
cometer assalto em 
Encantado

Outras três tentativas

o roubo na rodoviária não foi o único crime 
cometido pelo homem ao longo da tarde. ele 
também ameaçou atendentes da Farmácia 
Central, Clip Tabacaria e ainda um uma peixaria, 
próximo da rodoviária. as vítimas reconhecerem 
o suspeito como sendo autor dos quatro crimes. 
o indivíduo foi encaminhado para delegacia de 
Polícia Pronto atendimento (dPPa) e depois 
recolhido ao sistema prisional. 

de acordo com a Bm, o sistema de 
videomonitoramento foi decisivo para que 
o homem responsável pelos crimes fosse 
preso. através das câmeras, os brigadianos 
conseguiram identificar e monitorar o autor dos 

delitos. 

Mais um incêndio foi registrado 
em Encantado. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado, na 
madrugada do sábado (14), para a 
Linha São Roque, para combater o 

fogo em um aviário.O local ficou 
completamente destruído, porém não 
havia animais alojados. As causas 
do sinistro ainda são desconhecidas. 
Ninguém ficou ferido.

Incêndio consome 
aviário em Encantado

Incêndio atinge empresa 
no bairro Santa Clara
Um incêndio foi registrado em Encantado, na sexta-feira (13). O Corpo de 

Bombeiros foi acionado para combater as chamas em um exaustor da empresa 
Tubolar, no bairro Santa Clara.Ninguém se feriu e as causa do sinistro ainda são 
desconhecidas.

Homem é preso por 
tráfico no Jardim do 
Trabalhador

Um homem foi preso 
por tráfico de drogas, em 
Encantado, no domingo 
(15). De acordo com a 
Brigada Militar (BM), 
abordou um indivíduo 
no bairro Jardim do 
Trabalhador durante a 
tarde. Um jovem de 29 
anos foi abordado em via 
pública. Com o suspeito 
foram apreendidas: 
45 pedras de crack, 15 
buchas de maconha e 
12 pinos de cocaína. O 

homem ainda portava R$ 
95,70. Após registro de 
ocorrência na Delegacia 

de Polícia, o indivíduo 
foi recolhido ao sistema 
prisional.

JuremirverseTTi/CHinelagem Press

corpo foi localizado na terça-feira (17)

Apreensão de drogas e prisão  
ocorreram no Jardim do Trabalhador
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FUTEBOL DE ROCA SALES
Após oito rodAdAs 
cAmpeonAto é suspenso
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VIAGEM PARA ITÁLIA
O grupo de encantadenses que representaria 

o Brasil em um torneio na Itália teve sua 
viagem cancelada. A decisão é decorrente da 
situação do país estrangeiro ter sido fortemente 
atingido pelo Coronavírus e para que não se 
tenha ainda mais casos. A equipe formada por 
jogadores da região tinha realizado até partidas 
amistosas como forma de preparação, mas a 
pandemia impediu que a equipe local buscasse 
o bicampeonato consecutivo.

CONCORRÊNCIA
Aumentou a concorrência para o 

encantadense Paulo Gianezini no Criciúma. 
No último final de semana, o goleiro ficou de 
fora de jogo pelo Campeonato Catarinense. 
Agenor estreou e pegou até pênalti. Além disso, 
estão recuperados de lesão Bruno Grassi e Luiz, 
outros dois goleiros. Entretanto, o atleta de 
Encantado tem muito prestígio junto a comissão 
técnica e vai brigar pela titularidade quando os 
trabalhos forem retomados em Santa Catarina. 

RÚSTICA
Evento que integra a programação dos 105 

anos de Encantado, a rústica que estava prevista 
para este sábado foi adiada. A medida é mais 
uma para evitar aglomeração de pessoas devido 
ao Covid-19. Este evento deverá ser realizado 
assim que a situação quanto a pandemia se 
normalizar. 

MUNDO DA BOLA
O futebol parou. Tudo parou. As principais 

competições de futebol do mundo não estão 
ocorrendo. Campeonatos foram cancelados 
ou adiados. É uma situação nunca vista nos 
últimos tempos. Como vai ficar o mundo do 
esporte na nossa região, no Rio Grande do Sul, 
no Brasil e no exterior eu não sei, mas que esta 
parada era fundamental era! Estamos falando de 
seres humanos e a situação é grave sim, requer 
cuidados e o futebol neste momento pode e 
deve esperar.

EM ENCANTADO
Teríamos o maior campeonato de futebol 

amador em Encantado considerando os últimos 
anos. Seriam oito times. Mas o lado humano 
precisa falar mais alto. A decisão de cancelar 
a competição em Encantado não é apenas do 
Thiago Marchese, coordenador de esportes. É 
uma medida que engloba toda região e serve 
para preservar a integridade de quem participe 
e assiste. Boleirada: momento de consciência!

Faltando uma rodada para o fim da fase de grupo, 
o Campeonato Municipal de Futebol de Roca Sales 
foi suspenso pela comissão organizadora. A decisão 
atende ao pedido de evitar a aglomeração de pessoas e 
envolve todas as atividades esportivas da cidade. 

De acordo com o organizador, Ezequiel Bottega, 
não há uma data estabelecida para retomada dos 
jogos pela competição. “Não há como prever. Vamos 
observando a cada semana. A prioridade é preservar 
a saúde das pessoas. Só voltará a rolar a bola quando 
tudo estiver normalizado”, afirma. 

definidos os 
classificados

No domingo (15) ocorreram os jogos pela penúltima 
rodada da fase classificatória. Foram quatro partidas, 
duas no centro e duas na “Serrinha”. as partidas 
determinaram os seis times que seguem na disputa pelo 
título. Foram eliminados: amigos da Serrinha, Real lions 
e Rio Branco. a última rodada vaidefinir quem vai direto 
para semifinal. 

CLUBE   PG  J GP GC SG
1º Xv de Novembro  19 07 32 03 29
2º Botafogo   14 07 31 06 25
2º Copalto   14 07 23 11 12
4º Toma Dez   13 07 20 04 16
 5º Esperança   13 07 20 08 12
6ª Juventude   10 07 12 16 -4
7º amigos da Serrinha  06 07 07 13 -6
8º Real lions   03 07 17 24 -7
9º Rio Branco   00 08 05 82 -77

cLAssiFicAÇÃo
resuLtAdos 

dA 8ª rodAdA
Botafogo 2 X 0 Toma 

Dez
Esperança 3 X 0 

amigos da Serrinha
Juventude 5 X 1 Rio 

Branco
Xv de Novembro 4 X 

1 Copalto

Amigos da Serrinha ficou sem chances de se classificar

CFM DE ENCANTADO
escoLinhA suspende treinAmentos

A direção do CFM anunciou a suspensão 
das atividades da escolinha de futebol e futsal 
de Encantado. A coordenação definiu paralisar 
treinamentos e jogos por competições regionais 
seguindo o cenário mundial de prevenção para 
diminuir os impactos do Coronavírus. A suspensão 
vai até 31 de março, após a data, será reavaliado o 
cenário para definir se o CFM retoma os treinos e a 

participação em partidas pela competição regional. 
De acordo com o treinador Fernando Radaelli é 

preciso priorizar a integridade física dos meninos e 
preservá-los do vírus. “Pedimos a compreensão de 
todos e pedimos que se cuidem. Em primeiro lugar 
sempre a saúde de todos nós”, alerta Radaelli.

O CFM realizava os primeiros trabalhos da 
temporada 2020. Alguns jogos serão remarcados. 
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futebol de encantado

Campeonato muniCipal 
está CanCelado 

Previsto para iniciar em abril, o 
Campeonato Municipal de Futebol 
em Encantado não vai ocorrer em 
2020. A decisão faz parte de uma série 
de medidas adotadas para prevenir 
casos do Coronavírus na cidade, 
evitando aglomeração de pessoas. 

O cancelamento foi definido 
na segunda-feira (16) em reunião 
com todos os departamentos 
da Administração Municipal de 
Encantado. O coordenador de 
esportes, Thiago Marchese, lamenta 
o adiamento da disputa, mas ressalta 
a necessidade de priorizar a saúde 
da população encantadense. “Como 
a gente ainda não iniciou e atrasaria 
devido ao Coronavírus, pularíamos 
para o 2º semestre, quando o 
Regional da Aslivata estará em 
andamento, então fica inviabilizado 

neste momento”, lamenta.
Marchese lembra que a 

determinação em suspender 
atividades como o campeonato 
municipal de futebol atende a 
determinação de departamentos 
ligados a saúde e representa uma 
medida importante para conter o 
vírus. 

participaram 
da competição

Ouro Verde (Vila Moça), Barrense 
(Barra do Guaporé), Guarani (Linha 
Argola), Cruzeiro (Lajeadinho), Arsenal 
(Lago Azul), Amigos do Tigrinho/Sport 
Star, Milan e CFM.

Campeonato iniciaria em abril

futebol de noVa bRÉScIa
Campeonato 
muniCipal 
de futebol 
é suspenso  

Henrique PederSini

Não teremos bola 
rolando nos próximos 
finais de semana pelo 
Campeonato Municipal 
de Futebol em Nova 
Bréscia. A comissão 
organizadora anunciou a 
suspensão dos jogos após 
a orientação para evitar a 
aglomeração de pessoas 
e prevenir possíveis 
casos de Coronavírus na 
região.

Não há datas para 
retomada das partidas. 

Até agora foram 
realizadas quatro rodadas 
da fase classificatória. A 
competição envolve seis 
clubes representados 
nos quatros de titulares 
e aspirantes. Participam: 
Botafogo (Jacarezinho), 
Cristal (Estefânia), 
Juventude (Ernesto 
Alves), Imigrante 
(Tigrinho Alto), 
Caçadorense (Linha 
Caçador) e Esperança 
(Morro Seco). 

aspiRantes
imigrante 2 X 1 esperança
Botafogo 7 X 1 Juventude

titulaRes
esperança 6 X 0 imigrante
Botafogo 3 X 2 Juventude

no domingo (15) foRam 
disputados quatRo jogos 
válidos pela 4ª Rodada: 

eSPoRte clube encantado
leão do vale suspende 
tReinos de juvenis

Quem também 
parou as atividades 
foi o Esporte Clube 
Encantado. O Leão do 
Vale decidiu interromper 
a preparação visando o 
Campeonato Estadual 
Juvenil e priorizar 
medidas de segurança 
para que não ocorram 
casos de Coronavírus 
entre atletas e comissão 
técnica. Não há um 
prazo estabelecido para 
retomada dos trabalhos 
no estádio das Cabriúvas. 
A direção vai avaliar 
os acontecimentos dos 
próximos dias. 

De acordo com o 
presidente do clube, 
VernerWerle, não há 
condições para que 
os garotos sigam a 
preparação uma vez 
que todo universo do 
futebol está parado. “A 
gente não sabe ao certo 
o que vai acontecer, se 
o campeonato inicia 
mais tarde do que era 
previsto, se sai ou não. 
Então a gente decidiu dar 

prioridade a saúde dos 
meninos, não tem como 
ser diferente”, explica. 

O Encantado vinha 
realizando treinamentos 
todas as tardes visando a 
competição estadual que 
está prevista para iniciar 
em maio pela Federação 
Gaúcha de Futebol 
(FGF). 

leão fez primeiro 
jogo-treino

na quinta-feira (12) o encantado recebeu o PGC 
Associação esportiva, um time formado por atletas 
de Porto Alegre e região que são empresariados pela 
assessoria. O exercício serviu para o treinador danilo 
Mior testar jogadores que ainda não haviam sido 
avaliados nas Cabriúvas e observar atletas do time 
adversário. A atividade terminou em 1 a 0 para o PGC 
Associação esportiva. Mior avaliou a atividade de 
forma positiva e projetou muito trabalho até a estreia 
do encantado na competição estadual. “estamos 
identificando algumas necessidades do nosso grupo de 
jogadores, avaliando algumas peças e tentando montar 
um time forte. Temos muito a evoluir e foi por isso que 
decidimos iniciar cedo os trabalhos neste ano”, explica. 

O encantado aguarda um posicionamento da FGF 
sobre a realização do Campeonato estadual. 

Encantado fez jogo-teino na 
semana passada

hEnriquE pEdErsini
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caMPeonato GaÚcHo
CoRonavÍRus ameaÇa 
sequÊnCia da disputa 

esportes

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

danÇa doS tÉcnIcoS 1
Durou pouco tempo a permanência 

de Adilson Batista no comando técnico 
da equipe do Cruzeiro. Após a derrota 
para o inexpressivo Coimbra, pelo 
Campeonato Mineiro, Adilson acabou 
demitido. O novo treinador é Enderson 
Moreira.

danÇa doS tÉcnIcoS 2
O Ceará que perdeu Enderson 

Moreira para o Cruzeiro, contratou Guto 
Ferreira, que recentemente havia sido 
demitido do Sport Recife.

Dança dos técnicos 3
Após três meses sem receber salários, 

Abel Braga deixou o comando técnico do 
Vasco da Gama. Segundo os dirigentes 
do clube carioca e o próprio treinador, a 
decisão pela saída de Abel foi tomada em 
comum acordo entre as partes. 

danÇa doS tÉcnIcoS 4
O EC Juventude que aparece em 

10º lugar na classifi cação geral do 
Campeonato Gaúcho, com seis pontos 
em oito jogos, também está promovendo 
alterações na comissão técnica. Foram 
demitidos o técnico Marquinhos Santos, 
o auxiliar técnico Leandro Fahel e o 
preparador físico Diego Kami Mura. Os 
novos integrantes da comissão técnica 
até o fechamento desta edição ainda não 
haviam sido anunciados.

ManGa
O ex-goleiro da dupla Gre-Nal, 

Manga, 82 anos, é o primeiro ex-atleta a 
morar no Retiro dos Artistas no Rio de 
Janeiro-RJ. Recentemente Manga passou 
por uma cirurgia em Montevidéu-UR, 
sendo a mesma custeada por torcedores 
do Nacional-UR clube que defendeu na 
década de 70. No Retiro dos Artistas, 
Manga estará acompanhado da esposa 
Maria Cecília. Na sua passagem pelo 
Rio Grande do Sul, Manga teve grande 
destaque no Internacional, onde 
conquistou dois campeonatos brasileiros 
(75 e 76) e três estaduais (74, 75 e 76). 
Em 1979, Manguita El Fenômeno, como 
se autodenominava, jogou no Grêmio, 
sendo campeão Gaúcho

leÃo do Vale
O Esporte Clube Encantado anunciou 

esta semana a suspensão de todas as suas 
atividades por tempo indeterminado. 
A medida atende às orientações dos 
órgãos de saúde para combater o avanço 
do coronavírus. Parabéns ao presidente 
Werner Werle e demais membros da 
diretoria pela decisão. Neste momento a 
saúde das pessoas é prioridade.

aMadoReS
Em função da questão do 

coronavírus estão suspensos os 
campeonatos amadores da região. A 
medida foi adotada nas cidades de 
Nova Bréscia, Travesseiro e Roca Sales. 
Já o Campeonato de Futebol Amador 
de Encantado que iniciaria no mês 
de abril também está previamente 
suspenso.

coPa lIbeRtadoReS
A Conmebol prorrogou até o dia 

5 de maio a suspensão da disputa da 
Copa Libertadores da América e Copa 
Sul-Americana. As duas competições 
estão suspensas em função do 
coronavírus. 

coPa aMÉRIca
A Copa América que seria realizada 

de 12 de junho a 12 de julho deste ano, 
na Argentina e Colômbia, também foi 
adiada pela Conmebol (Confederação 
Sul-Americana de Futebol). A 
competição será realizada em 2021.

fGf
Já a Federação Gaúcha de Futebol 

(FGF) também como medida para 
conter o avanço do coronavírus, 
suspendeu a disputa do Gauchão da 
1ª Divisão e da Divisão de Acesso. A 
última rodada do Gauchão já havia 
sido disputada sem a presença de 
público, e, na segunda-feira (16) o 
presidente da FGF, Luciano Hocsman, 
optou pela paralisação da competição. 

duPla GRe-nal
Após a confi rmação de paralisações 

da Copa Libertadores e do Gauchão, 
as direções de Grêmio e Internacional 
suspenderam as atividades dos grupos 
de jogadores. A reapresentação do 
grupo de atletas do tricolor ocorre na 
terça-feira (24), mas, este prazo pode 
ser prorrogado. Já o Departamento de 
Futebol do Internacional suspendeu 
as atividades do grupo por tempo 
indeterminado.

bRaSIl de PelotaS
O Brasil de Pelotas se complicou na 

Copa do Brasil. Na partida de ida da 
3ª fase da competição, mesmo jogando 
em casa, o Xavante pelotense perdeu 
para o Brusque por um a zero. Agora 
na partida de volta, em Santa Catarina, 
que ainda não tem data marcada, o 
Brasil de Pelotas terá que reverter a 
situação.

A necessidade 
de paralisação 
devido ao 
Coronavírus e 
as poucas datas 
disponíveis 
podem decretar 
o fi m do 
Campeonato 
Gaúcho 2020 
antes do tempo. 
A situação é 
analisada pela 
Federação 
Gaúcha de 
Futebol (FGF). 
Este fi nal de 
semana será o 
primeiro sem 
bola rolando 
pelo estadual. 
Não há data para 
retomada da 
competição nem 
a confi rmação 
se a bola volta a 
rolar. 

É exatamente 
a indefi nição de 
quando os jogos poderão 
voltar ocorrer que 
fortalece a possibilidade 

de a competição ser 
encerrada. Resta ser 
disputada boa parte da 
fase classifi catória, além 

da semifi nal 
e decisão da 
Taça Francisco 
Noveletto 
Neto. Caso o 
Caxias não seja 
o campeão, 
ainda serão 
necessárias mais 
duas datas para 
que se conheça 
o vencedor do 
estadual. 

A Federação 
Gaúcha de 
Futebol mantém 
conversas com 
o Siapergs e 
o Secefergs – 
entidades que 
representam 
atletas e 
empregados 
em clubes 
esportivos no 
Rio Grande do 
Sul. A iniciativa 
reafi rma a 
transparência da 

FGF e tem como objetivo 
ajustar parâmetros 
futuros. 

o futuro da 
dupla grenal

Entre os 12 times que aguardam a 
definição do futuro no Campeonato 
Gaúcho estão Grêmio e Internacional. 
Tricolor e colorado sequer estão 
treinando. Os jogadores foram liberados 
e muitos nem estão no Rio Grande do 
Sul. Os dois times grandes do sul ainda 
aguardam o futuro da Taça Libertadores 
da América, competição suspensa até o 
início de maio. 

jogadores da 
região de folga na 
divisão de acesso

Outra competição que parou é a Divisão 
de Acesso do Campeonato Gaúcho. Com 
isso, alguns jogadores da região alta 
do vale estão liberados até mesmo dos 
treinamentos. São eles: o zagueiro Leo 
Dagostini e o lateral Guilherme Dal Pian, 
ambos do Veranópolis. 

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580
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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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A TERRA DOS HOMENSVIDA, GRANDIOSA 
E FRÁGIL VIDA!

Tempos atrás, voando de Porto Alegre a 
Londrina, no Paraná, tive um “insight” que marcou 
profundamente a minha vida. Em quase todo percurso 
o céu estava nublado. Então, voando acima das nuvens 
fiquei admirando aquele lindo tapete de “flocos de 
algodão” abaixo de mim. Eu estava ainda na Terra, 
lógico; estava sustentado pela vida que a Terra me 
proporcionava, mas a vida propriamente dita, exceto 
o ambiente artificial no qual eu me encontrava, 
estava bem abaixo de mim; estava limitada àquele 
insignificante espaço entre a superfície e as nuvens. 
Sim, é ali e somente ali que a vida acontece!  Muitas 
aves podem voar acima das nuvens por algum 
tempo; nós podemos voar acima das nuvens, por 
algum tempo, porém, não há nada, exceto o oxigênio 
rarefeito, que possa sustentar a vida por muito tempo, 
acima das nuvens! 

Ali, naquele momento, dentro daquele avião, tive 
pela primeira vez um vislumbre real do quanto a vida 
é grandiosa e frágil. Eu poderia ter vindo, caso isso 
fosse possível, de um planeta a anos luz de distância, 
entretanto, em poucos segundos eu já poderia 
percorrer em toda a sua extensão, o espaço onde a 
vida acontece. Não é fantástico e ao mesmo tempo 
aterrorizante? 

Há verdades que conhecemos e concebemos em 
nossa mente, mas que não as assimilamos na dimensão 
que elas realmente deveriam ser compreendidas. 
Outro dia, eu estava assistindo um documentário 
sobre astronomia, desses que nos dão a noção da 
grandiosidade do universo; desses que deixam 
sempre aquele ar de mistério diante do quão pouco 
conhecemos a realidade na qual estamos envolvidos. 
Porém, desta vez, ouvi algo diferente, onde era 
colocada a possibilidade que, num universo tão 
imensurável, talvez a Terra pudesse realmente ser 
o único lugar onde a vida acontece.  E, no entanto, 
esse espaço é tão pequeno, tão minúsculo, que em 
poucos instantes, eu poderia voar para fora dele.  Eis a 
grandiosidade do milagre da vida e ao mesmo tempo a 
sua fragilidade!

Acredita-se que o Universo possa ser 
proporcionalmente tão grande para fora, quanto para 
dentro da vida. Sim, pois telescópios e microscópios, 
no fundo, percorrem o mesmo caminho, apenas no 
seu sentido inverso.  E, assim, nesse ínfimo espaço 
aonde a vida se abriga, um ser tão minúsculo, que os 
nossos olhos jamais poderiam ver, em poucas semanas, 
desestrutura e colapsa  tudo aquilo que o esforço 
humano pôs a funcionar em milênios e põe a vida 
humana, a coroa da criação, em estado de pânico.  O 
que é a vida afinal? 

Prezado leitor: Que nesse tempo de medos e 
perplexidades, compreendamos o incalculável valor da 
vida, mesmo que tão fugaz aqui; que compreendamos, 
dada a fragilidade desse invólucro que nos abriga, que 
precisamos cuidar da nossa casa; que compreendamos, 
diante de tantas ameaças, que precisamos cuidar uns 
dos outros; que compreendamos, finalmente, que 
este momento nos confronta duramente com uma 
realidade inexorável: um dia vamos morrer!  Onde 
está então a nossa segurança? “Senhor, tu tens sido 
o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os 
montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de 
eternidade a eternidade, tu és Deus” (Salmos 90.1-2).

CURANDO 
AS CEGUEIRAS

Ao meditarmos o capitulo nove 
do Evangelho de S. João ( Jo. 9ss.) , 
Jesus   curando  um cego de nascença; 
percebemos  que a Lógica de Jesus, ou 
seja,  seu  agir,  é bem diferente da nossa  
maneira de agir. Que nossos julgamentos 
e condenações tem nada haver com Jesus 
que se compadece das dores e fraquezas 
dos irmãos.

Ao ver um pobre cego mendigo, um 
dos discípulos lascou a trágica pergunta: 
e agora Jesus? Quem foi que pecou? Ele 
ou foram seus Pais?  Pois tendo alguém 
cego ou doente, ou tendo uma desgraça 
é porque alguém pecou...? Esta é uma 
armadilha perigosa e caem nela todos 
os que se relacionam com Deus na base 
do “troca-troca”...   “fazer ou dar para 
receber algo maior em troca”!  

 Erroneamente imaginamos que, 
qualquer sofrimento só pode ser castigo 
pelo pecado. Mas a Vida não é tão 
simples assim.  Dizemos que a lógica 
do agir de Deus é outra. É só deixar-se 
curar das cegueiras pela Luz da Fé em 
Jesus Cristo.  Olhemos para uma criança, 
sofrendo, doente que já percebemos 
que a sabedoria de Deus anda longe 
de nossas mentes e corações.  Que mal 
fez uma criança para ser portadora  de  
deficiência ou doença incurável que a 
faça sofrer toda a vida !

Claro está, que muitos males e 
doenças poderiam ser evitados por 
uma vida mais equilibrada e mais 
saudável, mas nem todos.  A pessoa 
humana adoece, pois tudo o que é 
humano é frágil.  No texto do Evangelho 
encontramos um cego de nascença que 
nem oportunidade teve, nem se quer de 
ver a luz e menos de pecar, assim como 
a criança inocente. De uma forma ou 
de outra sofremos, como dizia o Livro 
de Jó: O Justo sofre. Então sofrimento é 
próprio da natureza humana.

Portanto, apresentemos a Deus 
nossas feridas e nossas cegueiras; não 
necessariamente para serem curadas. 
Mas que em nós, se manifeste este agir 
misericordioso de Deus...  Que manifesta 
a sua Glória, seja em nossa alegria ou 
seja em nossas dores, seja em nossas 
derrotas ou seja em nossas vitórias. Seja 
também em nossa Vida como em nossa 
morte. Quem vive e crê em mim jamais 
morrerá! “CREIO Senhor”! 

Tudo 
corria bem 
no paraíso 
até que 
Lúcifer – 
a antiga 
e astuta 
serpente – 
ofereceu algo 
mais ao ser 
humano que 

despertasse nele a cobiça pelo “ter” em detrimento 
do “ser” de Deus. Eva, a primeira mulher - sem 
perguntar ao seu marido que era o cabeça da família 
- simplesmente tomou a decisão de estender a mão 
para o iníquo e assim usufruir de vantagens ilícitas e 
que comprometeriam a sua permanência no Jardim 
de Deus. O encanto de receber algo foi como uma 
névoa que toldou completamente a sua visão do certo 
e do errado.

Na verdade Eva se sentiu grande, enorme e 
importante ao ser procurada pelo pai da mentira. Ela 
sentiu-se como uma rainha capaz de mudar o futuro; 
tudo estava diante dos seus olhos, bastava aceitar a 
oferta e pronto! Sua vida iria mudar para melhor, 
pois provavelmente ela sonhava com muitas coisas. 
Talvez, segundo a sua visão míope, Deus só lhe dava 
migalhas. A sua oportunidade havia chegado: é agora 
ou nunca!

Porém, como foi amargo quando despertou do 
encantamento da serpente! Logo descobriu que não 
havia acrescentado nada a sua vida, mas que havia 
vendido a sua honra, a sua família e a própria vida 
e de seus descendentes. Foi amargo saber que Deus 
não faz barganhas com ninguém: Ou é ou não é! Não 
existe “em cima do muro” ou “na beira do Caminho” 
para Deus. A consequência da sua cobiça foi tentarem 
se esconder de Deus. Não puderam encarar Aquele 
que os havia gerado. Ficaram “atrás das moitas” até 
que tudo fosse esquecido, porém, Deus tem boa 
memória e não esquece nada, principalmente aquilo 
que Ele falou. Resultado: Perderam tudo o que 
tinham recebido de graça. 

Nós seres humanos olhamos muito para os 
prazeres efêmeros e imediatos sem medir as 
consequências. Achamos que sempre podemos 
escapar como Sansão escapou por Dalila algumas 
vezes, até que Deus diga: CHEGA! Trocamos 
facilmente aquilo que não valorizamos por 
ignorância, por algo que momentaneamente até pode 
brilhar como ouro, mas enferruja mais que ferro na 
água. Ter nas mãos o poder de decidir algo na vida 
de outra pessoa já fez afundar muitos barquinhos 
que não resistiram às tempestades da vida sem Deus, 
simplesmente porque não tiveram escrúpulos para 
analisar melhor a sua decisão.

Deus levou milênios para consertar o estrago 
que uma pessoa fez à humanidade, assim também 
pode levar anos e até gerações para consertar um ato 
corrupto de um responsável por uma família. Eva 
viu com os olhos, desejou com o coração e estendeu 
as mãos para pegar; Estas três atitudes derrubaram 
a perfeição de Deus em deixar ao homem o livre 
arbítrio, porém, levam para uma quarta atitude: o 
pedido de perdão! Porém, esta última atitude só pode 
nascer em nós quando saímos detrás das moitas e 
assumimos quem realmente somos.
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Charge do Patiño

BAIXE O 
APLICATIVO 

E OUÇA A
RÁDIO 

ENCANTADO 

NO CELULAR

CRÔNICA
IL MULINO...

Coincidência. “ll mulino delle 
donne di pietra”. Explico. Em 
Santa Cruz, início dos anos 60, 
adolescência. Cinemas, com muita 
frequência. E num desses fi lmes, com 
o título acima, o áudio no original 
era bastante acentuado e soava 
tão diferente aos nossos ouvidos 
habituados ao alemão, que depois 
fazíamos graça repetindo alguns 
diálogos imitando o italiano. E até 
hoje, quando nosso grupo de amigos 
se reencontra, alguém ainda recorda. 
Com o devido sotaque.

Por que fi z essa referencia?  Bem, 
é que uma década depois daquele 
episódio, vim a conhecer muito de 
perto a gente que fala mulino. 

Desembarquei na rodoviária local 
às 19,00h de 16.03.70, para no dia 
seguinte assumir na agência local do 
Banco do Brasil e onde desempenhei 
as minhas funções até 16.05.95. 

E outra coincidência, digamos. 
Na mesma quadra em que meu pai, 
então, exercia um comércio, seu 
amigo da Joalheria Wetzel comentou: 
“Encantado é um lugar pequeno, 
mas acolhedor. É lá também que 
mora o meu irmão Werner, também 
joalheiro”. 

Novo emprego, novas rotinas 
de trabalho. Ambiente pequeno, 
em duas salas distintas, com 19 
funcionários (entre os quais os 
nativos Lido, Lorenzi, Orlandini, 
Pederiva e Zé Gonzatti), muita 
descontração e camaradagem. Após 
o expediente interno da manhã, 
uma “pelada” no campinho do 
Cinquentenário. Hospedagem 
na pensão Colombo, com outros 
colegas.

Os primeiros contatos (extra 
banco) com os moradores; a 
fundação da AABB; a inauguração 
da nova agência; as confraternizações 
com clientes também em municípios 
vizinhos; o casamento; a Maria Elena 
lecionando (de início na La. Argola); 
o nascimento dos fi lhos Maurício 
e Luciano; o começo em atividades 
comunitárias com o Clube de TV 
(os telespectadores contribuíam com 
uma mensalidade para a manutenção 
das repetidoras. Ia-se no morro no 
fi m do expediente, para fazer ajustes 
para recepção das imagens, mas 
não podia ser no horário da novela 
Mulheres de Areia, senão...). E um 
pouco antes no tempo, a vibração 
(junto com outros colegas) com o 
tri da seleção, numa farta mesa de 
jantar (precedida pelo jogo pela TV, 
4x1 sobre a Itália. Dio...) oferecida 
pelos pais do Orlandini, seguida 
por buzinadas pela rua principal em 
comemoração. Vivia-se um período 
de euforia conhecido por “milagre 
econômico brasileiro”, com um 
crescimento anual do PIB superior a 
10%, dentro do regime de ditadura 
militar. 

No meu emprego, o gradativo 
aumento do pessoal e oportunidades 

na carreira; os brindes de clientes em 
fi m de ano; a gratifi cante passagem 
como professor no Monsenhor 
Scalabrini.  

E, fi el à inscrição em seu brasão, 
Encantado foi/vai vencendo pelo 
seu trabalho e relembro algumas 
conquistas gradativas nessas últimas 
cinco décadas, em seu aspecto sócio-
econômico-cultural, como segue.

O surgimento dos veículos da 
mídia escrita; a projeção da cidade 
pelo futebol profi ssional; o viaduto 
do Santo Antão; a fundação do 
Clube Comercial; a criação da casa 
de cultura (biblioteca e museu); o 
painel do imigrante; a fundação dos 
corais; os disputados campeonatos 
de futsal; as legislaturas do deputado 
Antônio Lorenzi; a grande gincana 
cultural; o desmembramento de 
distritos; os rodeios estaduais; 
os livros do Gino Ferri e demais 
autores; o premiado Canto da Lagoa; 
o moderno centro administrativo 
municipal; o asfalto pioneiro da Pe. 
Anchieta; a instalação do ensino 
particular; o lançamento da já 
renomada Suinofest; a obtenção do 
carro de bombeiros; a reformulação 
viária central; a orquestra municipal; 
a grande festa do centenário; a 
construção do pórtico de entrada; 
o revezamento da tocha olímpica; a 
grande expansão na área da saúde; 
a qualifi cação do ensino municipal 
e particular; o crescimento do 
parque industrial, agora também 
polo gaúcho de cosméticos; a força 
do setor agropecuário, em especial 
o suíno/avícola; a diversifi cação do 
comércio e prestação de serviços; a 
boa colocação no PIB estadual.

De momento, novos projetos 
em andamento: a criação de novas 
rótulas e pavimentação asfáltica de 
ruas; a adoção do estacionamento 
rotativo; a grande ampliação e 
modernidade, com UTI, do hospital; 
o aumento do número de bairros; 
um centro histórico compacto, com 
mais cuidados e ajardinamentos; 
a verticalização na construção de 
prédios; a melhoria na iluminação 
pública e um audacioso projeto na 
edifi cação do Cristo Protetor, que 
deverá alavancar também o turismo 
a nível regional.

Considerados a sede e o segundo 
distrito, a população no período aqui 
considerado, passou dos estimados 
12 mil para 22 mil e a sua economia 
prosperou no sentido de evoluir de 
quatro estabelecimentos bancários 
para os atuais sete.

Finalizando, voltemos ao início. 
Depois de muitos anos de trabalhos 
voluntários, inclusive os da minha 
esposa, fui distinguido, já há algum 
tempo, como cidadão honorário e 
assim já estou mais para mulino do 
que para mühle...

E, para o visitante, ao retornar 
pelo nosso bonito pórtico, 
certamente “leva no coração o 
encanto de Encantado”.

Arbi Fischborn

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

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:

ROBSON FREITAS ALMEIDA e MÁRIS HELENA 
VÍGOLO. Ele é solteiro, motorista. Ela é divorciada, assistente 
administrativa, ambos naturais deste estado, residentes e 
domiciliados na Avenida General Daltro Filho, nº 2002, nesta 
cidade de Roca Sales-RS.

LUAN GIMENES MUNHOZ e INDIANARA ACKERMANN.
Ele é divorciado, médico, natural do estado de Rondônia. Ela 
é solteira, do lar, natural do estado de Moto Grosso. Ambos 
residentes e domiciliados na Avenida General Daltro Filho, nº 
1127, nesta cidade de Roca Sales-RS.

Se alguém souber de algum impedimento, 
apresente-o, na forma da Lei.  

Roca Sales, 18 de março de 2020.

Avenida General Daltro Filho n° 2111 CEP 95.735-000 
Fone/fax (0xx51) 3753-2233.
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Encantado completará seus 105 
anos de emancipação dia 31 de março.

A pesquisa envolve nomes 
obtidos por documentos, relatos e 
entrevistas.  Achei oportuno resgatar 
partes dessa história antes que se 
perca com o tempo focalizando 
uma pesquisa sobre a atuação 
médica em nosso meio, em suas 
fases distintas. É intenção, com isso, 
recuperar o registro de médicos 
que se notabilizaram na missão de 
abrir esse caminho por aqui. Ainda 
quando povoado, nos primeiros dez 
anos, a partir de 1882, quando da 
chegada dos primeiros colonizadores, 
Encantado não contava com serviços 
médicos. Registramos que o 1º 
médico a atender, chegou a partir de 1893, com o Dr. 
Abraão Alhevogt, de nacionalidade holandesa, que 
fixou-se por aqui, aos 29 anos de idade. 

Na busca por atendimento, pacientes viajavam 
para Lajeado e Estrela, municípios mais antigos que, 
esporadicamente, recebiam profissionais da medicina 
que clinicavam pela região de tempos em tempos.

O 2º a vir, a Encantado foi o médico Dr. Michele de 
Patta que participou da 1ª Guerra 1914/1918, servindo no 
campo de batalha como oficial do exército italiano. Após 
a guerra, veio para o Brasil e clinicou em Anta Gorda 
(distrito de Encantado) em 1921, local em que morou com 
a família e um irmão. Em virtude de fatos relacionados ao 
atendimento médico, gerou fortes conflitos ameaçadores 
até para sua família. Em meio a esse desentendimento, 
chegou naquele distrito o Dr. Vicente Giannone, vindo 
de Porto Alegre, mas, dizem, só aumentou a animosidade 
com outro médico. Após sua chegada, o relacionamento 
piorou, porque registrou-se a morte de seis pessoas em 
um curto espaço de tempo, e a comunidade se dividiu 
com acusações entre os médicos, pessoas e familiares das 
vítimas, posteriormente esclarecidas por uma epidemia de 
tifo e não por erros médicos.

Um novo médico residente chegou à Vila de 
Encantado em 1906, Dr. Giovanni Campelli, se 
estabelecendo na Rua Júlio de Castilhos, ao lado de 
uma farmácia do seu irmão Augusto Campelli. Nesse 
período, devido ao grande número de casos de tifo, 
Dr. Campelli, improvisou um hospital em frente a 
atual Praça da Bandeira. Tempos depois, ele e o irmão 
foram residir em Estrela.

Em substituição, aqui chegou o médico conhecido 
como Dr. Conti, logo substituído pelo Dr. Oscar 
Benévolo de Souza, que inicialmente foi residir 

no distrito de Putinga (distrito de Encantado) e 
tornar-se-ia o 1º prefeito de Encantado, assumindo a 
Intendência em 1915, quando da emancipação.

Após, houve uma nova e forte epidemia de tifo e 
gripe espanhola, que vitimou várias pessoas, com a 
necessidade de retorno a Encantado do médico Vicente 
Giannone, por mais alguns anos. Em 1922, da Itália, 
veio o médico Ernesto Rebizzi e sua família e aqui se 
estabeleceram até 1929, improvisando um hospital na 
Rua Júlio de Castilhos, nº1492, chamado de “Casa de 
Saúde’, que servia ao mesmo tempo de consultório, sala 
de curativos e enfermaria, ligado à farmácia de Antônio 
Pretto, morador da localidade. 

Na mesma rua foi improvisado um local para 
internação de pacientes, sendo por muitos anos, 
atendido pelo casal Miguel Pretto (que foi prefeito de 
Encantado) e Magdalena Pretto (que tornou-se sua 
esposa) e posteriormente, pelo casal Pedro Scarello e 
Julieta Pretto Scarello (D. Linda). 

Após a saída do Dr. Rebizzi, e alguns anos sem 
médico fixo, em 1937 transferiu-se de Estrela para 
Encantado, o alemão Dr. Erich Franz Annerl, 
juntamente com a sua esposa Anelise que aqui se 
estabeleceram e ele, clinicando por muitos anos 
praticamente sozinho.

Foi considerado um dos grandes incentivadores, 
(juntamente com algumas lideranças da comunidade), 
para projetar e iniciar a construção do Hospital 
Beneficente Santa Teresinha inaugurado em 1945. 
Surgiram, posteriormente aos serviços do hospital, 
outros médicos para clinicarem em Encantado. 
Alguns por breves períodos. Entre eles, Dr. Alfredo 
Hoffmeister, Dr. Schmidt, Dr. Plácido Paccini, Dr. 
Humberto Bucci e Dr. Alexandre Kovacs.

Após esse período, nas décadas de 50 e 60, se 

estabeleceram por aqui, por bom 
tempo, vários profissionais que 
marcaram épocas, entre eles, o Dr. 
Darcy Conceição, “in memoriam”, 
(1º médico Chefe do Posto de Saúde 
em 1954), Dr. Clóvis Balbinot (desde 
1961, igualmente médico Ch. do Posto 
de Saúde e INSS), Dr. Tuffy Haider 
(1964), “in memoriam”, e tempos 
depois, com novas chegadas a partir 
dos anos 80/90 até 2000, o Dr. Antônio 
H. Fleig “in memoriam”, Dr.Gilberto 
Canno, Dr. Nestor Bergamaschi, Dr. 
Tamir de Barba, Dr. Darlei Worm 
Júnior e Dr. Antônio Benato. Com 
exceção dos médicos Gilberto Canno e 
Tamir de Barba, os demais continuam 
aqui erradicados.  Entre as primeiras 

mulheres médica a se estabelecerem no município, 
estão a Dra. Débora Bastos e na sequência Dra. Izenara 
Medianeira Penna Fuhr.

Encantado, passou igualmente a acolher filhos 
médicos deste chão a partir da década de sessenta, 
exercendo a medicina dentro de suas especialidades, 
o Dr. Nédio Robellius Pretto, “in memoriam”, e o Dr. 
Wilson Deves (ambos clinicando aqui a partir de 
1968), além deles, após os anos 80, na sequência, para 
cá vieram os médicos encantadenses: Dr. Sérgio Irio 
Fontana Goldoni, Dr. Nédio Castoldi, Dr. Marcelo 
Bergamaschi e Dr. Geraldo Balbinot, só para citar os 
mais antigos até os anos 1999/2000. 

Existem hoje, muitos outros médicos e médicas 
filhas de Encantado que estão profissionalmente aqui 
estabelecidos e outros tantos em várias cidades do Estado. 
O atendimento médico se destaca, juntamente com o 
complexo do Centro de Oftalmologia, Centro Clínico, 
Centro Especial de Reabilitação, Centro de Atenção 
Psicossocial CAPS -  Central do Plano de Atendimento 
do Plano Pas, Clínica para Tratamento da Dependência 
Química, Alcoolismo e Transtornos Psiquiátricos e o 
Hospital Santa Teresinha que aguarda a instalação de 
sua UTI, com 10 leitos, somados aos seus 57 leitos, 180 
colaboradores e 46 médicos no corpo clínico, além de 
plantonistas, com atendimento da SAMU.

Encantado é atualmente considerado um polo de 
saúde da Região Alta do Vale do Taquari e conta com 
mais de 20 especialidades médicas que são oferecidas 
à população local e regional.

Airto Francisco Gomes 
Professor e membro da Academia Literária do Vale do 
Taquari (Alivat) | Cadeira 23

105 anos de encantado

os médicos na história 
do município hospital de 

encantado em 1945
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ELISANGELA FAVARETTOatividade será 
realizada no 
dia 25 de abril 
no bairro 
Porto XV

“ViVa o Taquari ViVo” 
Encantado se mobiliza 
para a 14a edição

o “Viva o Taquari Vivo” é um programa de 
responsabilidade socioambiental que surgiu 
em 2007, com os colaboradores da Associação 

Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL), juntamente 
com a ONG Parceiros Voluntários de Lajeado e logo foi 
abraçado pela comunidade regional. 

Neste ano a Parceiros Voluntários de Encantado e a 
Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) 
engajaram-se no projeto e organizam para o dia 25 de 
abril um movimento de preservação do Rio Taquari. Na 
última segunda-feira (16) várias entidades e empresas 
que integram o comitê “Viva o Taquari Vivo” de 
Encantado, reuniram-se para definir a programação. 

“As ações iniciam às 7h30min na Praia do Pikão, 
no  Porto XV, com atividades laborais e distribuição do 
material para os voluntários que não possuírem. Após os 
voluntários serão divididos em dois grupos, sendo que 
um irá costear o Rio até Roca Sales e o outro irá até a 
Barra do Jacaré. No final da manhã todos se reunirão 
no Pikão para a triagem, pesagem e destinação do lixo, 
além da confraternização e fala dos responsáveis”, 
explica o coordenador da Parceiros Voluntários de 
Encantado, Lucas Schneiders.

Esta ação tem por objetivo desenvolver a consciência 
ambiental das comunidades atingidas pelo leito do Rio 
Taquari e gerar dados através da pesagem, quantificação 
e qualificação dos resíduos coletados para futuras 
comparações e estudos aprofundados da situação 
ecológica da região. 

O programa existe em sete cidades: Arroio do Meio, 
Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires, Bom 
Retiro do Sul e Encantado.  “Nós queremos movimentar 
empresas e voluntários de uma forma geral, para que 
tirem um dia, na beira do rio, e conheçam  a realidade de 
Encantado para perceber que nós somos responsáveis 
pela situação em que ele se encontra. É a primeira 
vez que a Parceiros e a ACI-E tomam frente deste 
movimento em Encantado e já adianto que durante o 
ano serão realizadas outras ações com os resultados 
que tivermos deste dia da coleta de lixo”, ressalta o 
coordenador. 

Participe

Esta será a 14ª edição do programa. 
Nas treze edições realizadas 
anteriormente foram recolhidas 
mais 43 toneladas de lixo e houve 
a participação de mais de 6.550 
voluntários.  Em Encantado, as 
entidades, empresas, organizações, 
proprietários de embarcações e 
cidadãos interessados em aderir 
à mobilização voluntária podem 
entrar em contato com a Unidade 
Parceiros Voluntários, que funciona 
junto com a ACI-E. 

“Nós queremos 
movimentar 
empresas e 
voluntários de uma 
forma geral, para que 
tirem um dia, na beira 
do rio, e conheçam  
a realidade de 
Encantado para 
perceber que nós 
somos responsáveis 
pela situação em que 
ele se encontra”

LuCaS SChnEidErS

Ação quer deixAr o rio TAquAri AindA mAis boniTo e sAudável

represenTAnTes de empresAs e enTidAdes reunirAm-se  
nesTA semAnA pArA orgAnizAr As ATividAdes
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Antônio 
Antônio, com dois 

meses. Ele é filho de 
Victória Titon e Cristian 
Heinz Klepker.

NAtáliA ViAN

Carlos Eduardo 
Carlos Eduardo, com 1 

ano e 4 meses. Ele é filho 
de Sabrina Pegorer Girardi 
e Joel Girardi, de Muçum. 
As fotos foram registradas 
no Parque João Baptista 
Marchese, em Encantado. 

NAtáliA ViAN

À espera de 
Aurora 

Os papais Maurício 
Bertoldi e Gabriela 
Tonini Bertoldi à espera 
de Aurora. A família é 
de Encantado e Lagoa 
da Garibaldi foi o local 
para registrar esse lindo 
momento. 

NAtáliA ViAN

Nicolas 
Nicolas, com 1 ano. Ele 

é filho de Daniele Hubner 
Bonfada e Lindones Leal 
Maros, de Encantado. As 
fotos foram registradas na 
Lagoa da Garibaldi.

NAtáliA ViAN
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Aniversário 
Douglas Gomercindo 

completou, no dia 18 
de março, 22 anos. Os 
pais Neocir e Cleonice 
lhe desejam saúde e 
felicidades! Parabéns! 

Newborn
Ensaio de Newborn da 

princesa Lavínia Sarah, 
com 19 dias. Ela é filha 
de Patricia Machado e 
Jodiquiel Ferreira, de 
Encantado.

NAtáliA ViAN

Luiza 
Luiza, com 1 ano. Ela 

é filha de Jéssica Matida 
Sciascia e Rogerio Batista 
Prezzi, de Lajeado. As 
fotos tiradas na Cia do 
Jardim, em Encantado. 

NAtáliA ViAN

Ensaio 
Ensaio da linha Luiza 

Sangalli Demichei. 

thiANE luizA
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
 Tá achando alguma coisa estranha? Desconfie e investigue! 
Isso vale para todos os setores da sua vida, tá? No trabalho, 
guarde seus projetos a sete chaves e fique longe de fofocas e 
de gente falsa.

Touro (21/4 a 20/5)
Alô, Touro! Tá pop, hein? Cheio de contatinhos, superpopular 
na paquera, reizinho do rolê com os amigos... Pode 
agradecer a Mercúrio! O astro da comunicação volta para a 
sua 11ª casa astral esta semana e facilita sua vida, trazendo 
harmonia e grandes acontecimentos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
No trabalho, Mercúrio vai acentuar sua inteligência e 
versatilidade: você terá ótimas ideias e vai mostrar muita 
agilidade nas tarefas. Aproveite para mostrar todo o seu 
potencial;

Câncer (21/6 a 21/7)
Ei, Câncer, chegou a sua vez! Para esta semana, que tal ir 
para um lugar que você gosta, fazer o que você gosta, com 
as pessoas que você gosta, comendo ou bebendo algo que 
você gosta?

Leão (22/7 a 22/8)
Oi, Leão, meu cristalzinho! Olha, quero começar essa 
previsão com um conselho: sabe aquele ditado que diz que 
quanto mais alto, maior é o tombo? Então, se apega a ele 
nesta semana! 

Virgem (23/8 a 22/9)
Virgem, chegou sua vez, minha consagrada! Sua semana vai 
estar bem mais ou menos, viu? É que as coisas estão meio 
empacadas pro seu lado. Mercúrio está em Peixes e em sua 
7ª casa astral.    

Libra (23/9 a 22/10)
Eu sei que seu signo é o reizinho do bom gosto e do requinte, 
mas isso custa dinheiro e esse, infelizmente, não dá em 
árvore. Agora, no amor, a semana será especial para quem 
tem união firme, porque Mercúrio acentua sua vontade de 
servir e de apoiar a outra pessoa. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
No trabalho, sua criatividade e empenho estarão em alta 
e eu vejo boas oportunidades de crescimento. Acordos de 
compra e venda também terão uma forcinha extra do céu.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Ei, Sagitário, não tem nada muito novo pra você essa 
semana, não, viu? Na verdade, vai ter é muita coisa antiga. 
Explico: Mercúrio, o planeta da Comunicação, está em sua 4ª 
casa astral, que tem muita ligação com as coisas do passado.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, semana passada foi puxada pra você, né? Fica aqui 
o meu abraço. Mas ó, nada é tão ruim que não possa piorar. 
Brincadeira, meus consagrados! Nesta semana, Mercúrio 
vai deixar de implicar com seu signo e vai até te dar uma 
forcinha extra.  

Aquário (21/1 a 19/2)
Esta semana vai estar melhorzinha, viu? Agradeça a 
Mercúrio, que entra em sua segunda casa astral - a casa do 
dinheiro, das posses e dos recursos financeiros.  

Peixes (20/2 a 20/3)
E pra terminar, Peixes! Semana passada foi lascada, né? 
Pra classificar como ruim tinha que melhorar muito! Desta 
vez, trago notícias mais felizes do céu. Mercúrio, o astro da 
comunicação, sai de Aquário e volta para o seu signo, agindo 
em sua primeira casa astral e deixando tudo mais leve.

fròtole del 
bigolin

Foco no trabalho
A mulher entra no bar nua e  pede uma 

cerveja.
O dono do bar a olha dos pés à cabeça, 

depois vai ao freezer e pega uma cerveja 
geladíssima.

Ela toma rapidamente e pede outra.
O dono do bar olha para a mulher, olha, 

olha, olha, fica olhando, olha e olha de novo, 
até que a mulher diz:

- “ O senhor nunca viu uma mulher pelada, 
não?!”

E o dono do bar tranquilo responde:
- Ver eu já vi, só estou querendo saber de 

onde você vai tirar dinheiro pra pagar as 
cervejas!

Mantenha o foco,sempre!

Mosquitos no 
quarto

Joãozinho chamou o pai no meio da noite e 
disse:

- Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto!
- Apague a luz que eles vão embora, filhote! 

— diz o pai, carinhosamente.
Logo depois apareceu um vaga-lume. O 

menino chamou o pai outra vez:
- Pai, socorro! Agora os mosquitos estão 

vindo com lanternas!

O ladrão azarado
Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão 

lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua 

casa e você está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou 

que era eu chegando bêbado.


