
Coronavírus | 3 a 12

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO | Encantado-RS | 27.03.2020 | EDIÇão Nº 2.486 | ANO 49 | R$ 3,50

Vale do TaquariVale do Taquari
OPINIÃO

SEGURANÇA. ENCANTADO TEM 
O PRIMEIRO HOMICÍDIO DE 2020 | 15

Isolamento social 
e ruas desertas

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

Autoridades e especialistas recomendam que as pessoas fi quem 
em casa para evitar a disseminação da Covid-19.

Bresciense é eleita a terceira 
melhor goleira do mundo 17

VANESSA PALIOSA

DESTAQUES DA SEMANA

XANDÃO DOS SANTOS
Olimpíada de 
Tóquio é adiada 17

henrique pedersini
Campeonato 
Intercomunidades de Futsal 
em Roca Sales é adiado 16

nossos
colunistas

SÁUDE
Faça exercícios físicos durante 
a quarentena | CAPA MIX

A rotina de dois árbitros
da região sem jogos de futebol 16



2 JORNAL OPINIÃO  
27 DE MARÇO de 2020

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.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Milton Fernando
COORDENADOR GERAL
milton@rdencantado.com.br

Diogo Daroit Fedrizzi
JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 9398
diogo@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

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

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 20/03/2020 a 26/03/2020

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

Adroaldo Conzatti – prefeito 
municipal de Encantado 
falou sobre coronavírus 
no programa Bom Dia 
Região dos Vales, da Rádio 
Encantado. 

DIVULGAÇÃO

“Transita quem 
efetivamente 
precisa e com 
razão justi� cada. 
As pessoas não 
devem começar a 
se aglomerar como 
foi visto na terça-
feira em Encantado. 
Isso é muito 
preocupante”. 

estiagem

Leitores reclamam que tem muita gente lavando as calçadas neste período de 
estiagem. Tem necessidade de fazer isso? Cadê a consciência quanto ao uso da água? 

21/03 – Erasmo Paulino Bouvié, 89 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

22/03 – Maria Luiza da Cruz, 55 anos.
Crematório São José de Caxias do Sul. Funerária Garibotti.

23/03 – Elsa Luiza Benini, 90 anos.
Cemitério Católico de Linha Marechal Deodoro de Roca Sales. Funerária Mazzarino.

25/03 – Raul Pazini, 77 anos.
Cemitério de Linha Sagrada Família, Roca Sales. Funerária Delano.

25/03 – Jeferson Joni benini, 25 anos.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Delano.

O DIABO SE 
DIVERTE

No livro Mais Esperto 
que o Diabo, de Napoleon 
Hill, o autor entrevista o 
diabo que diz dominar as 
mentes humanas através 
do medo, da alienação. 
Alega ter 98% das pessoas 
sob seu poder e usa a 
propaganda como forma 
de disseminar o caos, 
como as pandemias. Esta 
obra literária, escrita 
em 1937 e somente 
lançada em 2011, 
devido ao seu conteúdo 
polêmico, traduz o que 
estamos vivendo ao nos 
permitirmos gerar pânico 
na população. Porém, 
mesmo não concordando 
com o isolamento como 
está sendo conduzido, 
eu respeito as leis e as 
autoridades e tenho � cado 
em casa. Entendo que, 
num primeiro momento, 
isolar a população até 
compreender o padrão 
de expansão do vírus e as 
taxas de mortalidade foi 
importante, porém, está 
na hora de repensarmos 
a forma de enfrentar essa 
pandemia. O deputado 
federal e ex-Ministro 
Osmar Terra, gaúcho que 
era secretário de Saúde na 
crise da gripe H1N1, que é 
mais letal que o Covid-19, 
defende a tese de que 
precisamos de mais de 
50% da população imune, 
através de anticorpos 
desenvolvidos pelo 
corpo humano com a 
exposição ao vírus, para 
que baixemos as taxas 
de infecção, conforme 
ocorreu nas demais 
epidemias até hoje, 
criticando o método 
adotado pelo país no 

controle do Corona. 
Polêmicas cientí� cas 

à parte, volto-me para 
o desastre econômico 
e mental que está se 
criando por causa de 
um vírus que mata 
menos que a gripe 
normal. Alguns 
líderes globais ainda 
se aproveitam da 
histeria para ampliar 
o caos e colherem 
frutos políticos com 
ações que em nada 
se demonstram 
e� cazes, mas, de forma 
populista, soam como 
cuidado para com 
o povo, agradando 
a maior parte da 
imprensa mundial, 
sedenta por notícias.

Economicamente, 
estaremos novamente 
em uma depressão 
semelhante ou pior 
àquela de 1929 se não 
retomarmos nossa 
força produtiva, o 
que vai gerar mais 
suicidas do que mortos 
pelo Covid-19 nos 
próximos anos. Os 
impactos da crise em 
que os defensores 
do isolamento por 
tempo indeterminado 
nos colocarão serão 
desastrosos e somente 
os que tiverem controle 
total de suas mentes 
suportarão a miséria 
que se apresentará. 
Conforme Donald 
Trump e outros 
líderes mundiais, 
precisamos conviver 
com o vírus de maneira 
segura, protegendo os 
grupos de risco, mas 
retomando as atividades 
econômicas até que se 
encontre uma forma de 
vacina contra esse tipo 
de doença.

Eu espero que as 
autoridades tenham 
serenidade e nos 
permitam seguir nossa 
vida produtiva o quanto 
antes, para que, com os 
cuidados necessários, 
possamos passar por 
essa pandemia com o 
menor impacto possível 
na saúde física e mental 
e, nos já defasados, 
bolsos das pessoas...
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Vacinação da gripe H1N1 
está sendo realizada 
na casa dos idosos

As equipes da Secretaria da Saúde realizam a vacinação dos idosos nas suas 
respectivas residências. Os bairros Vila Moça, São José (Jacarezinho), Lago Azul, 
Navegantes e Planalto já receberam  a visita. Nos próximos dias, o município 
deverá receber mais doses e as demais localidades também serão atendidas.

Idosos devem aguardar nas suas casas

DIVULGAÇÃO
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CORONAVÍRUS Médicos citam medidas que devem ser cumpridas em casa 

Prevenção é o melhor remédio 
para evitar o contágio

Jornal Opinião - Quais são as 
recomendações e as formas de 
prevenção para evitar a proliferação 
do coronavírus?

Doutores Diego Baldissera e 
Juliano Dalla Costa -  As medidas 
devem ser pensadas e seguidas para 
prevenção dentro e fora de casa. Em 
ambas situações, a lavagem de mãos 
é a principal medida para prevenção. 
Além disso, o isolamento social parece 
ser uma medida efetiva para lentificar 
a propagação. Por isso foi dada a 
recomendação para que as pessoas não 
saiam de casa. 

Opinião - O que a pessoa infectada 
e seus familiares devem fazer em caso 
de diagnóstico positivo?

Doutores - A pessoa infectada 
deve necessariamente permanecer em 
casa inicialmente e tratar os sintomas 
conforme apareçam. Na imensa maioria 
dos casos, o tratamento da Covid - 19 
será apenas visando o controle dos 
sintomas: febre, tosse e mialgias (dores 
pelo corpo) que são os mais comuns. 
Outros sintomas incluem diarreia e 
parar de sentir o cheiro ou gosto dos 
alimentos. A pessoa com estes sintomas 
deve permanecer em casa e não 
procurar emergências, sob o risco de 
infectar outras pessoas, ou infectar-se 
na rua, caso esteja apenas resfriada ou 
com gripe por outros vírus (lembrem 
que não existe apenas a Covid -19). 
Há diversos telefones que podem 
auxiliar com informações valiosas para 
quem tem sintomas de uma síndrome 
gripal. Cabe salientar que de todos 
os sintomas, o mais preocupante 
é a falta de ar. Normalmente neste 
caso as pessoas serão instruídas a 
procurarem os serviços de emergência 
e é importante o contato prévio com 
a vigilância sanitária para que se 
programe o recebimento adequado 
do paciente com suspeita de infecção 
pela Covid - 19, pelo menos nos locais 
em que ainda se têm poucos casos 
registrados e a  transmissão ainda não é 
comunitária.

Opinião - Quais são as medidas 
que podem ser tomadas em casa? 
Doutores  - Lavagem de mãos, várias 

vezes ao dia, mas ainda, outras medidas 
como evitar o contato com superfícies 
e mucosas: não colocar o dedo no 
nariz, olhos ou boca. Evitar sair de casa 
desnecessariamente e quando o fizer, 
que seja de maneira breve, mantendo 
o distanciamento de pelo menos um 
metro, quando em local fechado. Além 
disso, sobretudo para quem não tem 
a possibilidade de isolamento social 
devido ao trabalho ou outro motivo, o 
afastamento de seus familiares acima 
de 60 anos e/ou que tenham problemas 
de saúde pode ser protetor, quando 
possível. Contudo, embora idosos e 
pessoas com comorbidades sejam quem 
mais se beneficiam com o isolamento 
social devido ao risco aumentado 
de complicações nessa população, 
concomitantemente são os que talvez 
mais necessitem cuidado. Isolamento 
não deve e nem pode ser abandono. 
Manter as medidas higiênicas sempre. 

Opinião - Por que o vírus se 
alastra de uma forma tão rápida?
Doutores - A característica deste 

vírus é a alta transmissibilidade. A 
principal forma de contágio é através 
de aerossóis, que são partículas que 
lançamos no ar toda vez que falamos, 
tossimos ou espirramos. Por isso o 
isolamento social é tão efetivo.

Opinião - A imunidade baixa 
facilita a instalação do vírus? O que 
fazer para elevar a imunidade?

Doutores - Sem dúvidas a baixa 
imunidade facilita a instalação da Covid 
- 19, bem como de outras infecções. 
Para elevar a imunidade deve-se manter 
uma alimentação regrada e balanceada. 
Além disso, dormir bem é fundamental. 
Mantenham uma boa noite de sono. 
Outra medida importante é manter 
uma rotina de exercícios. Não é preciso 
ser atleta, mas exercitar-se diariamente 
mesmo que um pouco, ajuda a elevar a 
imunidade. Além disso, quarentena não 
é férias! Programem-se! Tenham um 
cronograma diário, sempre.

Opinião - A pessoa pode ter gripe e 
coronavírus ao mesmo tempo?

Doutores  - Pode, porém não é 
comun. Os sintomas são similares e 
a diferenciação clínica entre as duas 
é praticamente impossível. Diante de 
uma síndrome gripal, fiquem em casa e 
procurem auxílio telefônico. 

Opinião - O coronavírus pode 
ser considerado parecido com uma 
pneumonia severa? Por quê?  

Doutores - Essa é uma experiência 
que temos aprendido com os relatos 
chineses e italianos. É uma nova 
doença, diferente de H1N1. Alguns 
pacientes apresentam, além de uma 
síndrome gripal, sintomas de uma 
pneumonia viral, que pode ou não 
complicar e tornar-se mais grave, 
porém isso acontece apenas em uma 
minoria dos casos.

Opinião - A saúde regional está 

estruturada para atender vários casos? 
Pode ocorrer um colapso na região? 

Doutores - A saúde regional está 
buscando, através de uma força tarefa 
entre Estados, Municípios e União, 
uma forma de atender adequadamente 
a população que será acometida pelo 
coronavírus. Porém, há sim um risco de 
colapso do sistema de saúde, sobretudo 
se as pessoas não entenderem 
e respeitarem a importância do 
isolamento social neste momento e 
que isto pode estender-se bastante. 
Como exemplo, países como o Reino 
Unido e França decretaram esta semana 
isolamentos de três semanas e dois 
meses, respectivamente. Embora nosso 
clima seja diferente, pensamos que 
devemos aprender com o exemplo de 
quem sofreu com o vírus e não repetir 
os mesmos erros. “Rezar para o melhor, 
mas preparar-se para o pior”.

Opinião - Vocês já trataram 
de algo parecido?
Doutores - Não, esta é uma doença 

nova, embora com sintomas similares 
a outras doenças, é diferente do que já 
se viu. Não há tratamento específico 
neste momento, porém vários estudos 
promissores já estão em andamento. 
Resta evitar a propagação e tratar os 
sintomas e complicações de quem 
necessitar.

Opinião - Como vocês 
avaliam esta situação?
Doutores - Vemos muita gente 

comprometida, mas infelizmente 
ainda também há muito descaso 
de uma parcela da população e até 
mesmo do próprio Governo. Enquanto 
profissionais da saúde, tentamos fazer o 
melhor, contudo somos cobrados para 
resultados ideais, sem que tenhamos 
as condições ideais de trabalho na 
maioria das vezes. É um contrassenso. 
Quando tudo isso passar, esperamos 
que os governantes aprendam de vez, 
a importância de investir em saúde: 
profissionais, infraestrutura, tecnologia 
e pesquisa de maneira massiva. 

Com a recomendação para que as pessoas fiquem em casa e evitem 
aglomerações para frear a contaminação pelo novo coronavírus, é 
importante frisar algumas medidas de seguranças que também devem 

ser observadas nos lares. Para isso, o Cirurgião e Endoscopista e Presidente da 
Associação dos Médicos do Vale do Taquari, que atua no Hospital Bruno Born 

e Santa Terezinha, Diego Baldissera e o Médico lnternista, com Pós-graduação 
em Medicina Intensiva e que atua no Hospital Bruno Born, Juliano Dalla Costa, 
trazem algumas orientações sobre os cuidados e diagnóstico.
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Sicredi Região dos Vales 
promove adequações no 
atendimento  

Roteiro  de 
vacinação 
contra a 
gripe será em 
abril

A secretaria da 
saúde realiza no dia 
04 de Abril, roteiro 
de vacinação contra 
a gripe pelo interior. 
Serão três equipes que 
vão percorrer todas 
as localidades do 
município a partir das 
8h20min e encerrando 
às 10h30min. A 
secretaria informa 
também de que o 
atendimento nos 
postos de saúde 
de Arroio Augusta 
Alta e Campinhos 
estão suspensos 
temporariamente. 
Também como medida 
protetiva ao avanço 
do coronavírus, foi 
adiadoaa aplicação 
das vacinas de rotinas, 
como as de prevenção 
de caxumba e pólio, 
nas Unidades de 
Saúde até o dia 15 
de abril, quando 
acaba a primeira 
fase da campanha 
de vacinação contra 
a gripe. A medida 
tem como objetivo 
evitar aglomeração, 
descongestionar o 
sistema de saúde e 
diminuir o contato 
social dos idosos.

IPTU é 
prorrogado 
para abril

A Administração 
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encantado
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Eisangela Favaretto
jornalista
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CORONAVÍRUS Milton Fernando relata como foi a viagem para a Argentina 

Do sonho à quarentena
O título pode até 

parecer trágico 
ou humorístico, 

mas nada mais é do que 
uma história real. Em 
agosto de 2019 convidei 
o colega Dilamar dos 
Passos para ir até 
Santiago do Chile, afinal 
era um sonho conhecer 
esta cidade, ver a 
Cordilheira dos Andes e 
outros atrativos. No dia 
seguinte da confirmação 
do colega de trabalho 
houve uma sugestão: 
quem sabe ampliamos? 
Um tempo em Buenos 
Aires e o restante em 
Santiago?

Quinze dias depois 
já tínhamos a passagem 
para voltar de Santiago 
no dia 23 de março. 
Faltava comprar a ida 
até Buenos Aires e 
da capital argentina 
para o Chile. Muitas 
risadas, mas seis meses 
antes do embarque, 
já tínhamos hotel 
reservado em um local, 
apartamento locado 
em outro e passagens 
compradas. Tudo 
isso seis meses antes. 
Era só se programar 
e embarcar. Não era 
para ser uma viagem 
normal. 20 dias antes 
do embarque zebrou o 
apartamento no Chile. 
Problemas na estrutura 
do prédio fizeram  
com que buscássemos 
um hotel. Pronto, 
resolvido!  Um pouco 
antes disso a Latam avisa 
que o embarque tinha 
mudado. Sim, agora 
não embarcaríamos 
às 4h15min em Porto 
Alegre, seria às 22h do 
dia anterior  e teríamos 
7h de aeroporto em uma 
conexão. Conseguimos 
resolver isto também. 
Tudo certo! Vamos 
embarcar, afinal agora é 
só férias. Vamos curtir!

A viagem, bem antes 
de começar, já tinha 
tido muita emoção e já 
teria valido a pena,  mas 
tinha muita coisa ainda 
pela frente. No dia do 
embarque, acordamos às 
03h rumo ao Aeroporto 
Salgado Filho. Tudo 
certo, dia 09 de março, 

7h, o avião se dirige 
a São Paulo. Era com 
emoção a viagem. Vamos 
para a capital paulista, 
para depois rumar à 
Argentina.

No horário marcado, 
o “asa dura” se dirige 
para a cabeceira da pista 
e não decola. Longos 
dez minutos, até que 
vem uma voz: “aqui é 
o comandante, o nosso 
computador apresentou 
uma anormalidade que 
nunca havia aparecido, 
então vamos para o 
estacionamento para 
a equipe fazer uma 
inspeção”. Passado um 
tempo, um pouco longo 
por sinal, lá vem àquela 
voz de novo: “problema 
resolvido, vamos 
começar a voar”. Imagina 

um avião lotado, com 
problema no computador 
e você vai viajar com 
o mesmo aparelho? 
1h15min de atraso. 
Agora sim: férias! É só 
chegar a Buenos Aires 
e curtir. Ledo engano. 
Chegamos na capital 
argentina e o Humberto, 
motorista que nos foi 
indicado pela Clei, uma 
senhora do Amapá 
que faz um receptivo 
fantástico, estava nos 
esperando. Rumamos 
ao hotel na área do 
Congresso Argentino. 
Aí uma nova emoção: 
manifestação pelo Dia 
Internacional da Mulher. 
Rodamos por uma hora 
e nada. Cada vez mais 
nos afastávamos do 
hotel. Então restou dizer 

o seguinte: nos deixa 
mais perto e vamos a pé. 
Humberto gentilmente 
nos indica: são sete 
ou oito quadras para 
levar malas, mochilas e 
quatro corpos cansados. 
Ruas cheias. Cada vez 
mais gente. Quando 
nos aproximamos do 
hotel, algum cheiro de 
maconha e por aí vai, 
mas enfim chegamos. 
Sobre o turismo em 
Buenos Aires: dias 
fantástico, passamos 
60 vezes pelo Obelisco, 
um tango muito bom, 
Tigres, Caminito e 
muitas outras coisas. 
Valeu a pena cada 
minuto. 

Olha que foi uma 
viagem com emoção. 
Não estava terminada 

a saga ainda. No 
terceiro dia só se falava 
em Coronavírus na 
Argentina. Nós tínhamos 
ainda uma viagem para 
Santiago do Chile. Íamos 
no dia seguinte, mas 
as notícias começaram 
a mudar. O Governo 
Argentino decreta que 
estrangeiros não podem 

entrar no país.  
O Chile tomaria a 

mesma decisão a partir 
de quarta-feira, portanto 
teríamos a possibilidade 
de pelos menos 
conhecer a Cordilheira, 
parte da capital chilena 
e vir embora, mas já 
tinha valido a pena cada 
minuto vivido desde a 
ideia de viajar até agora. 
A responsabilidade 
nos chamava. Então ao 
invés de ir a Santiago 
do Chile, abrimos mão 
e fomos até o balcão da 
Latam que nos informa 
ser impossível irmos 
direto para o Brasil, 
só comprando nova 
passagem, pois nossa 
viagem tinha como 
destino o Chile e depois 
o Brasil. Atendentes 
com um sorriso no rosto 
arrumaram a melhor 
solução: sigam para o 
Chile  e cheguem às 22 
horas. Às 7h a direção 
será São Paulo e depois 
Porto Alegre. Sem 
banho, dormimos nos 
bancos do aeroporto, 
mas o certo é que 
precisávamos ter feito 
exatamente isso: abortar 
um sonho de conhecer 
o Chile e ficar em casa 
para a quarentena de 
quinze dias. Isso é o 
que todos nós devemos 
fazer  e, além disso, 
cuidar para não espalhar 
o Covid  e infectar as 
pessoas mais idosas.  

A viagem foi uma 
saga. Muitas risadas! 
Tudo ótimo! Pronto 
para repetir. Um dia 
vamos conhecer o 
Chile, mas se não 
nos cuidarmos todos 
os sonhos, não só 
este, serão abortados. 
Vamos curtir COM 
RESPONSABILIDADE.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

milton e dilamar estiveram na argentina neste mês

chegada ao tango Piazolla
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RADICALISMO QUE 
NÃO CONSTRÓI

A virtude é um equilíbrio 
entre dois extremos instáveis e 

igualmente prejudiciais, quando 
transgredidos. 
(Aristóteles)

CORONAVÍRUS

A Rocha e o Mar
Posicionamentos 

contraditórios em 
relação aos decretos 
de recolher e 
paralizações 
de atividades 
produtivas estão 
sendo postos. 
A proibição de 
aglomeração 
de massas, de 
convívio de mais 
de cinco pessoas, 
de proteção, 
esterilização 
pessoal e de locais 
comuns tem o propósito comprovado 
de frear a propagação ao “Chinese 
Vírus” ou Covid-19. 

Devemos zelar pela vida que 
nos foi dada e também a de nossos 
semelhantes. Não apenas por 
doutrinamento, como também pela 
qualidade de nosso habitat. Neste 
sentido, precisa se levar em conta a 
segurança em todos os seus aspectos. 
Seja na saúde, educação e nas 
condições de sustentabilidade.

A situação é de profunda re� exão 
entre o necessário, o possível e o 
correto. O tempo de controlar a curva 
da pandemia é fundamental para 
que a infraestrutura do sistema de 
saúde suporte a demanda. Contudo, 
a paralização por longo período das 
atividades produtivas em seus mais 
diferenciados segmentos, poderá 
criar um caos social de proporções 
incontroláveis.

A avaliação sobre uma liberação 
escalonada do Lockdown, é urgente. 
Uma das hipóteses seria a proteção 
das pessoas de riscos acentuados 
e liberação aos menos propensos. 
A celeridade da retomada da 
produtividade é essencial. A volta 

das atividades 
econômicas 
reverteria 
o cenário 
catastró� co 
que poderá se 
estabelecer. Caso 
isto não ocorra, 
em 120 dias ou 
um pouco mais, 
estará posto o 
caos. Os menos 
favorecidos serão 
atingidos com 
a escassez de 
produtos e renda, 

� cando sob risco de sobrevivência. 
É necessário olhar para fora, o que 

os outros países � zeram, e analisar 
números. Iniciando pela China, 
Coreia do Sul, - que em 2005 passou 
por uma forte epidemia - Rússia, 
Alemanha, Países Baixos- onde o frio 
prepondera-, e países com pesquisas 
e ciências avançadas, como Israel. 
Descobrir pontos de concentração e 
focos do chinese virus, combatê-los e 
voltar ao normal com o menor risco 
possível, é fundamental. Sim, estamos 
entre o mar e o rochedo, porém o mar 
ainda não está tão revolto.

A oração é a única forma de 
conversarmos com Deus e ele quer 
esta interlocução. É especi� co quando 
diz que se pedirmos, será dado. E 
qual a razão disto? Simplesmente para 
provar de que ele é Deus! Onipotente 
e Onipresente. Desde que existe o 
universo, não perdeu nenhuma luta. 
Vamos Orar pelo Brasil, pelo Mundo, 
pelos Agentes destemidos da saúde e 
por todos nós. 

Vítor Augusto Koch
Presidente da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul 
(FCDL-RS) 

ENCANTADO

Caps atende 
pelo telefone

O telefone do CAPS 
de Encantado 3751-
0128 está à disposição 
para atendimento tanto 
de pacientes como de 
outras pessoas que 
estejam precisando ser 
ouvidas, ansiosas ou em 
crise.  A equipe do CAPS 
também está renovando 
as receitas normalmente 
dos pacientes atendidos 
por este serviço.

A crise do coronavírus, no Brasil, está servindo 
de réquiem para o bom senso, o equilíbrio e 
a sensatez.

BOLSONARO
Ainda não foi digerido o 

resultado das últimas eleições. A 
incompetência dos governos petistas 
e os com esquemas de corrupção, 
Mensalão, Petrolão, Lava-Jato, 
permitiu a ascensão de um presidente 
despreparado e destemperado. Jair 
Bolsonaro estava no lugar certo, na 
hora certa, com o discurso certo. 
A Nação � cou assim: de um lado o 
bolsonarismo e de outro os contrários, 
com interesses contrariados que vão 
da política partidária, da economia, de 
empresários privilegiados com acesso 
a empréstimos públicos diferenciados 
e a grande mídia, contaminada por 
ideologias e preconceitos.

RADICAIS
Nesse contexto, o País � cou em 

permanente estado de beligerância, 
estimulada por posicionamentos 
radicais, que prejudicam o 
desenvolvimento e não contribui 
para o efetivo combate ao surto. 
O presidente Bolsonaro minimiza 
os esforços de enfrentamento do 
coronavirus contrariando médicos, 
especialistas, e importantes 
autoridades do Ministério da Saúde. 
O Brasil deveria aprender com os 
erros de países como a Itália e a 
Espanha. Por outro lado, está o desejo 
de derrubar um presidente, eleito 
democraticamente, incentivado por 
políticos de um dos piores Congresso 
Nacional, numa união entre o Centrão 
e as esquerdas. Os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre, chantageiam e 
comandam votações contrárias à 
sociedade.

ECONOMIA
Neste clima radical, o grande 

perdedor é o Brasil. O povo está 
inquieto com as incertezas da 
economia, pois o afastamento 
social para conter o surto trará 
consequências graves sobre as 
camadas mais vulneráveis da 
sociedade. O Brasil tem 106 milhões 
de pessoas no mercado de trabalho, 

quase 12 milhões de desempregados e 
mais de 47 milhões na informalidade, 
e 7,7 milhões de trabalhadores com 
mais de 60 anos. Se for mantido 
o desligamento da economia por 
muito tempo, haverá um forte 
impacto econômico e político na 
Nação. Existem muitos brasileiros 
que não contam com uma rede de 
proteção. E o futuro ?. Será que os 
agentes econômicos vão sobreviver? 
São questões que interessam 
aos empresários, investidores e 
consumidores, para que possam 
modelar o seu comportamento. Se os 
agentes econômicos não tiverem uma 
sinalização sobre o Brasil pós-crise, 
será instalado um clima de depressão 
econômica de difícil reversão.

MODERAÇÃO
Neste contexto, � ca a indagação 

sem resposta: de onde virá 
a  moderação para enfrentar o 
radicalismo das instituições ?. Existe 
uma absoluta falta de vontade política 
e de grandeza para trazer equilíbrio 
e tranquilidade aos brasileiros. O 
momento é de profunda preocupação 
e inquietação diante do coronavirus, 
que deve ser eleito o inimigo comum. 
Esse virou o grande problema. A falta 
de lideranças para buscar o equilíbrio 
e o bom senso.

IMPRENSA
Os meios de comunicação devem 

se reciclar. Sua credibilidade e seu 
futuro estão em jogo. Cabe lembrar 
o escritor Umberto Eco. No seu livro 
“Cinco Escritos Morais” destacou que 
a imprensa tem função fundamental 
na promoção do crescimento do país 
e levar satisfação e prazer como uma 
prece diária ao homem. A mídia 
brasileira não deve ser encorajada a 
registrar apenas fofocas palacianas, 
fomentar declarações de políticos 
inconsequentes, desviando-se da 
defesa dos verdadeiros interesses da 
população. O risco de um colapso nos 
meios de comunicação é real. Concluo 
com Umberto Eco: a imprensa e os 
políticos devem olhar mais para o 
mundo e menos para o espelho.
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modelar o seu comportamento. Se os 
agentes econômicos não tiverem uma 
sinalização sobre o Brasil pós-crise, 
será instalado um clima de depressão 
econômica de difícil reversão.

MODERAÇÃO
Neste contexto, � ca a indagação 

sem resposta: de onde virá 
a  moderação para enfrentar o 
radicalismo das instituições ?. Existe 
uma absoluta falta de vontade política 
e de grandeza para trazer equilíbrio 
e tranquilidade aos brasileiros. O 
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e inquietação diante do coronavirus, 
que deve ser eleito o inimigo comum. 
Esse virou o grande problema. A falta 
de lideranças para buscar o equilíbrio 
e o bom senso.

IMPRENSA
Os meios de comunicação devem 

se reciclar. Sua credibilidade e seu 
futuro estão em jogo. Cabe lembrar 
o escritor Umberto Eco. No seu livro 
“Cinco Escritos Morais” destacou que 
a imprensa tem função fundamental 
na promoção do crescimento do país 
e levar satisfação e prazer como uma 
prece diária ao homem. A mídia 
brasileira não deve ser encorajada a 
registrar apenas fofocas palacianas, 
fomentar declarações de políticos 
inconsequentes, desviando-se da 
defesa dos verdadeiros interesses da 
população. O risco de um colapso nos 
meios de comunicação é real. Concluo 
com Umberto Eco: a imprensa e os 
políticos devem olhar mais para o 
mundo e menos para o espelho.
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pandemiaDilamar relata as fragilidades da Argentina, Chile e Brasil

A falta de fiscalização 
frente ao Coronavírus

Quem de nós não gostaria de 
conhecer as capitais da Argentina e do 
Chile? Na verdade minha curiosidade 
pela capital Argentina vem desde o 
ano de 1999, quando passei um dia 
em Buenos Aires. Na oportunidade, 
estive em um comitiva da região, 
que participou de um “Encontro do 
Mercosul”, realizado em uma província 
próxima da capital. Desde então a 
vontade cresceu. Entre idas e vindas para 
outros estados da federação brasileira 
no período de férias, sempre mantive 
o desejo de voltar ao país vizinho e 
desfrutar daquele local.  

Foi desta forma que em junho do 
ano que passou, o colega de Grupo 
Encantado de Comunicação, Milton 
Fernando, estendeu o convite para 
uma viagem de férias para Santiago 
do Chile. A ideia original  era visitar a 
capital chilena por cerca de uma semana 
e meia. De pronto, aceitei. Na manhã 
seguinte, indo ao trabalho, lembrei da 
Argentina, e na emissora mudamos 
os planos: vamos reduzir o tempo do 
Chile e incluir a Argentina no roteiro. 
E desta forma iniciamos a pesquisa 
pelos menores preços e datas da viagem, 
observando a baixa temporada para 
redução de custos de passagem aérea, 
bem como o local de hospedagem. 
Tanto que usamos pontos da utilização 
do cartão de crédito. Foi desta forma 
que compramos primeiramente, para 
aproveitar o preço, a passagem de volta 
do Chile antes mesmo de sabermos 
a data de ida e local de acomodação. 
Obedecendo ao cronograma de férias 
dos colegas, a viagem foi marcada para 
o dia 9 de março para Buenos Aires. No 
dia 16 a viagem seguiria para o Chile, 
onde passariámos uma semana. Dia 23 
retornaríamos ao Brasil. 

Chegada a hora da viagem nos 
deparamos com o problema do 
coronavírus. Após avaliarmos a 
situação em nível mundial decidimos 
pela viagem, pois naquele momento 
a pandemia ainda estava iniciando 
na América do Sul e não se tinha a 
verdadeira noção do problema de 
saúde. Foi assim que embarcamos para 
a Argentina no dia 09 de março. Dentro da aeronave 
nos entregaram um documento para preenchermos, 
onde eram solicitados alguns dados básicos de nossa 
procedência, como qual a finalidade, se tínhamos 
ido à China nos últimos meses e qual era nosso 
estado de saúde naquele momento. Na chegada ao 
país vizinho este documento sequer foi solicitado 
pelos operadores da aeronave ou setor de imigração 
do aeroporto. Com toda facilidade apresentamos o 
passaporte. O meu e o da minha esposa eram novos, 
sem nenhum carimbo, poderíamos ter voltado de 
uma área infectada que ninguém saberia. O do 
Milton e da esposa já estava em uso e desta forma 
era fácil saber por onde passaram nos últimos meses. 

Chegando ao hotel, da mesma forma, nada foi 
solicitado, a não ser o documento de identificação. 
Nenhum questionamento se poderíamos ou não estar 
infectados. 

Conhecemos inúmeros locais da capital Argentina 
e em nenhum dia fomos abordados por qualquer 
pessoa que solicitasse informações. Em duas 
oportunidades andamos com o Subt, que é uma 
espécie de metrô subterrâneo. Essas viagens foram 
feitas em horários de pouca aglomeração e sempre 
tomando os cuidados necessários, como muito álcool 
gel levado daqui e sem tocar em locais onde as pessoas 
tocavam. No retorno ao hotel a primeira providência 
sempre era o banho e higienização das roupas e 
calçados. E mais uma vez álcool gel.

Diariamente acompanhávamos a 
situação da Argentina, do Chile e do 
Brasil. Os primeiros casos começaram 
então aparecer em províncias 
argentinas. A partir do aumento de 
casos, principalmente no Brasil, nossa 
preocupação também aumentava, mas 
sabíamos que a situação brasileira estava  
mais delicada que em Buenos Aires. 
Diariamente mantínhamos contatos 
com os familiares, colegas de trabalho e 
amigos que nos mantinham informados 
e cada vez mais apavorados conosco, 
pois as fronteiras seriam fechadas e não 
teríamos mais a condição de regresso 
imediato. Em pesquisa imediata junto 
a empresa aérea fomos informados 
que teríamos que adquirir uma nova 
passagem, com preço super abusivo, bem 
acima do mercado, para o retorno de 
forma antecipada. 

Desde a sexta - feira (13), os 
noticiários argentinos, chilenos e 
brasileiros davam cada vez mais 
importância para a pandemia e as 
companhias aéreas finalmente estavam 
entendendo a gravidade da situação.  Na 
segunda – feira, dia 16, tínhamos voo 
para o Chile às 19h30min. Pois bem, às 
14h fomos ao aeroporto. Lá percebemos 
então que as pessoas apresentavam certo 
desespero e queriam retornar para suas 
casas. Como tínhamos passagem para o 
Chile este foi o caminho. Embarcamos 
no horário marcado, às 19h30min e 
chegamos às 21h30min. Não saímos do 
aeroporto. Na manhã seguinte, às 7h, 
embarcamos para São Paulo e após a 
Porto Alegre, onde chegamos no final da 
tarde, após mais de 25 horas de viagem.

Na chegada ao Chile, nenhum controle 
de entrada ou saída. Mais uma vez 
preenchemos o tal documento que não foi 
exigido. Embarcamos em Santiago e na 
chegada a São Paulo, para minha surpresa, 
passamos pelo desembarque internacional 
sem que nenhuma pessoa nos abordasse 
ou solicitasse qualquer tipo de 
identificação ou fiscalização na bagagem. 
Como não tínhamos nada para declarar 
sequer passamos pela aduana. Fomos ao 
portão de embarque e tranquilamente 
retornamos à capital gaúcha. 

Vejam que em nenhum dos momentos sofremos 
qualquer tipo de abordagem ou questionamento. 
Mesmo com toda a pandemia percebemos a 
fragilidade dos governos em fiscalizar a entrada 
e saída de pessoas. Agora nos cabe tentar o 
ressarcimento do hotel em Santiago. 

Particularmente, a viagem foi um misto de 
conhecimento na capital argentina, mas também 
de frustração por não podermos ir a Santiago. De 
outra forma, felizes por voltar ao Brasil. Mesmo 
não apresentando nenhum tipo de sintoma estamos 
cumprindo a quarentena sugerida pelo Governo 
Federal. As viagens são ótimas, mas nada pode ser 
comparado ao retorno com os familiares e amigos.

casais saíram do brasil no dia 9 de março

ARQUIVO PESSOAL
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ESPECIALopinião entrevista nove brasileiros que estão no exterior

O olhar e a rotina de brasileiros 
pelo mundo sobre o Coronavírus
Lojas fechadas, supermercados lotados e com falta de mantimentos, rotina 

modificada, quarentena e toque de recolher: são situações que os brasileiros 
incluíram a seu cotidiano nos últimos dias. Entretanto, há pessoas nascidas no 

Brasil que já convivem com essa realidade nos últimos meses. O Opinião contatou 
brasileiros que moram no exterior para relatar as mudanças no trabalho, convívio e o 

que mais causou problemas de adaptação nos últimos tempos com o Covid-19. São 
nove panoramas dos seguintes países: França, Bélgica, Portugal, Macedônia, Estados 
Unidos, Irlanda e China, Itália e Espanha.

O 
encantadense 
Wagner Teixeira 
está na França 
há 14 anos. 
Ele mora a 70 
quilometros de 
Paris, capital 
francesa. Mestre 
de capoeira, 
Waguinho, como 
é conhecido, 
foi obrigado a 
ficar trancado 
dentro de casa 
com a esposa 
e o filho. As 
atividades como 
professor ficaram 
suspensas devido 
ao avanço da Covid-19. 

Ele conta que a esposa trabalha no 
banco e para sair de casa todos os dias 
e ir até o trabalho ela precisa portar um 
atestado, confirmado que desempenha a 
atividade como bancária. “Só podemos 
nos afastar até dois quilômetros de 
casa e caso formos abordados sem um 

motivo como ir ao 
mercado, farmácia, 
ou sem portar um 
documento que é 
preciso imprimir e 
preencher, a multa 
é de 135 euros. A 
situação é muito 
grave, estamos com 
medo porque ainda 
não chegou o pico 
de contaminação 
aqui e já ocorreram 
muitas mortes”, 
relata. 

Waguinho conta 
que se deparou ao 
sair de casa com 
prateleiras vazias 
nos supermercados 

e muitas pessoas em busca de itens 
como arroz, feijão e macarrão. Para os 
brasileiros, o mestre de capoeira alerta 
que é preciso encarar o Coronavírus 
com seriedade. “Não levem na 
brincadeira, aqui muita gente achou 
que não iria dar nada e agora temos 
essa situação”, lamenta. 

É em Porto, 
cidade portuguesa, 
que mora a 
encantadense Greice 
Plexa Gianesini. De 
casa ela observa o 
noticiário e convive 
com a restrição de ir 
a alguns lugares. Em 
Portugal desde 2017, 
Greice trabalha 
como sommelier em 
um hotel. 

O país nunca teve 
um decreto de emergência nos últimos 
45 anos desde que existe a constituição, 
o que causou um pânico em parte 
da população. “Nos supermercados 
não falta comida, mas se você for ao 
final do dia percebe que faltam alguns 
alimentos, mas o que mais se nota a 
ausência é o álcool. Muitos saem de 

casa com máscara e 
luvas e há marcações 
no chão para manter 
distância mínima”, 
explica. 

A encantadense 
mora próximo do 
estádio do Dragão, 
que pertence ao 
Porto, clube de 
futebol tradicional 
no país. Ela 
identificou uma 
diminuição na 

movimentação de pessoas. “Mesmo 
com a velocidade em que aumenta 
o número de mortes, acredito que o 
Brasil possa aprender com exemplos 
negativos de outros países. Vejo 
menos brincadeiras, memes sobre o 
Coronavírus e que as pessoas estão bem 
mais preocupadas”, relata. 

O jogador de 
futebol Paulo 
Eduardo de 
Carvalho, o Padu, 
está longe dos 
gramados na 
Macedônia. Aos 
22 anos, o atacante 
do Makedonija 
convive com 
as atividades 
esportivas 
paralisadas e 
com chance de 
cancelamento. 

Dentro de casa 
o jogador aproveita 
o raro tempo livre 
com familiares. 
Ele reside com 
a namorada no país do sudeste da 
Europa. “A situação é mais tranquila 
do que no Brasil por enquanto. As 
pessoas vão aos mercados, compram 
o necessário e retornam para casa, 

não há grande 
aglomeração de 
pessoas”, detalha. 
O jogador 
detalha que 
estabelecimentos 
como shoppings, 
bares e 
restaurantes estão 
fechados. O roca-
salense conta 
que evita sair de 
casa e dedica seu 
tempo à internet 
e televisão. “Há 
um pedido do 
governo para 
as pessoas ficar 
em casa depois 
das seis horas 

da noite e isso tem sido respeitado”, 
conta. O jogador improvisou alguns 
exercícios para manter a forma e estar 
bem condicionado para quando a bola 
voltar a rolar. 

O encantadense 
Felipe Sangaletti 
Fachini tem uma 
realidade privilegiada 
em relação aos 
demais brasileiros 
que estão no exterior 
para acompanhar 
a evolução do 
Coronavírus. Ele atua 
no departamento de 
suprimentos em um 
hospital no Estado da 
Flórida, nos Estados 
Unidos. 

A não ser que apresente os sintomas 
da Covid-19, Fachini pode sair de casa 
para trabalhar. Sobre o que viu no 
hospital americano, o encantadense 
relata que foram tomadas medidas 
intensas para tentar impedir a 
propagação do vírus. “Aqui tem toque 
de recolher entre dez da noite e cinco 

da manhã. Para 
mim a principal 
mudança é minha 
esposa estar 
trabalhando em 
casa nos últimos 
15 dias. A minha 
situação segue 
normal, só com 
mais horas dentro 
do hospital para 
dar suporte aos 
médicos”, conta. 
Fachini explica 

que cirurgias foram suspensas e alguns 
atendimentos foram remarcados. 
“Saiu uma notícia aqui que existem 
mais sintomas do que se sabe para o 
Coronavírus”, revela.  O jovem explica 
que serviços essenciais são mantidos 
como supermercados, farmácias e 
postos de combustíveis. O restante 
ficou paralisado.  

“Temos muito medo”, diz Wagner 
Teixeira, professor de capoeira 
na França

“Que o Brasil possa aprender com 
exemplos negativos De outros países”, 
diz encantadense que está em Portugal

“Mais tranquilo que no Brasil”, define 
roca-salense que está na Macedônia

“Aqui tem toque de recolher” 
narra Felipe FAchini nos EUA

>>continua na outra página

Henrique Pedersini 
jornalista



8 JORNAL OPINIÃO  
27 de março de 2020

ESPECIALopinião entrevista nove brasileiros que estão no exterior

O olhar e a rotina de brasileiros 
pelo mundo sobre o Coronavírus
Lojas fechadas, supermercados lotados e com falta de mantimentos, rotina 

modificada, quarentena e toque de recolher: são situações que os brasileiros 
incluíram a seu cotidiano nos últimos dias. Entretanto, há pessoas nascidas no 

Brasil que já convivem com essa realidade nos últimos meses. O Opinião contatou 
brasileiros que moram no exterior para relatar as mudanças no trabalho, convívio e o 

que mais causou problemas de adaptação nos últimos tempos com o Covid-19. São 
nove panoramas dos seguintes países: França, Bélgica, Portugal, Macedônia, Estados 
Unidos, Irlanda e China, Itália e Espanha.

O 
encantadense 
Wagner Teixeira 
está na França 
há 14 anos. 
Ele mora a 70 
quilometros de 
Paris, capital 
francesa. Mestre 
de capoeira, 
Waguinho, como 
é conhecido, 
foi obrigado a 
ficar trancado 
dentro de casa 
com a esposa 
e o filho. As 
atividades como 
professor ficaram 
suspensas devido 
ao avanço da Covid-19. 

Ele conta que a esposa trabalha no 
banco e para sair de casa todos os dias 
e ir até o trabalho ela precisa portar um 
atestado, confirmado que desempenha a 
atividade como bancária. “Só podemos 
nos afastar até dois quilômetros de 
casa e caso formos abordados sem um 

motivo como ir ao 
mercado, farmácia, 
ou sem portar um 
documento que é 
preciso imprimir e 
preencher, a multa 
é de 135 euros. A 
situação é muito 
grave, estamos com 
medo porque ainda 
não chegou o pico 
de contaminação 
aqui e já ocorreram 
muitas mortes”, 
relata. 

Waguinho conta 
que se deparou ao 
sair de casa com 
prateleiras vazias 
nos supermercados 

e muitas pessoas em busca de itens 
como arroz, feijão e macarrão. Para os 
brasileiros, o mestre de capoeira alerta 
que é preciso encarar o Coronavírus 
com seriedade. “Não levem na 
brincadeira, aqui muita gente achou 
que não iria dar nada e agora temos 
essa situação”, lamenta. 

É em Porto, 
cidade portuguesa, 
que mora a 
encantadense Greice 
Plexa Gianesini. De 
casa ela observa o 
noticiário e convive 
com a restrição de ir 
a alguns lugares. Em 
Portugal desde 2017, 
Greice trabalha 
como sommelier em 
um hotel. 

O país nunca teve 
um decreto de emergência nos últimos 
45 anos desde que existe a constituição, 
o que causou um pânico em parte 
da população. “Nos supermercados 
não falta comida, mas se você for ao 
final do dia percebe que faltam alguns 
alimentos, mas o que mais se nota a 
ausência é o álcool. Muitos saem de 

casa com máscara e 
luvas e há marcações 
no chão para manter 
distância mínima”, 
explica. 

A encantadense 
mora próximo do 
estádio do Dragão, 
que pertence ao 
Porto, clube de 
futebol tradicional 
no país. Ela 
identificou uma 
diminuição na 

movimentação de pessoas. “Mesmo 
com a velocidade em que aumenta 
o número de mortes, acredito que o 
Brasil possa aprender com exemplos 
negativos de outros países. Vejo 
menos brincadeiras, memes sobre o 
Coronavírus e que as pessoas estão bem 
mais preocupadas”, relata. 

O jogador de 
futebol Paulo 
Eduardo de 
Carvalho, o Padu, 
está longe dos 
gramados na 
Macedônia. Aos 
22 anos, o atacante 
do Makedonija 
convive com 
as atividades 
esportivas 
paralisadas e 
com chance de 
cancelamento. 

Dentro de casa 
o jogador aproveita 
o raro tempo livre 
com familiares. 
Ele reside com 
a namorada no país do sudeste da 
Europa. “A situação é mais tranquila 
do que no Brasil por enquanto. As 
pessoas vão aos mercados, compram 
o necessário e retornam para casa, 

não há grande 
aglomeração de 
pessoas”, detalha. 
O jogador 
detalha que 
estabelecimentos 
como shoppings, 
bares e 
restaurantes estão 
fechados. O roca-
salense conta 
que evita sair de 
casa e dedica seu 
tempo à internet 
e televisão. “Há 
um pedido do 
governo para 
as pessoas ficar 
em casa depois 
das seis horas 

da noite e isso tem sido respeitado”, 
conta. O jogador improvisou alguns 
exercícios para manter a forma e estar 
bem condicionado para quando a bola 
voltar a rolar. 

O encantadense 
Felipe Sangaletti 
Fachini tem uma 
realidade privilegiada 
em relação aos 
demais brasileiros 
que estão no exterior 
para acompanhar 
a evolução do 
Coronavírus. Ele atua 
no departamento de 
suprimentos em um 
hospital no Estado da 
Flórida, nos Estados 
Unidos. 

A não ser que apresente os sintomas 
da Covid-19, Fachini pode sair de casa 
para trabalhar. Sobre o que viu no 
hospital americano, o encantadense 
relata que foram tomadas medidas 
intensas para tentar impedir a 
propagação do vírus. “Aqui tem toque 
de recolher entre dez da noite e cinco 

da manhã. Para 
mim a principal 
mudança é minha 
esposa estar 
trabalhando em 
casa nos últimos 
15 dias. A minha 
situação segue 
normal, só com 
mais horas dentro 
do hospital para 
dar suporte aos 
médicos”, conta. 
Fachini explica 

que cirurgias foram suspensas e alguns 
atendimentos foram remarcados. 
“Saiu uma notícia aqui que existem 
mais sintomas do que se sabe para o 
Coronavírus”, revela.  O jovem explica 
que serviços essenciais são mantidos 
como supermercados, farmácias e 
postos de combustíveis. O restante 
ficou paralisado.  

“Temos muito medo”, diz Wagner 
Teixeira, professor de capoeira 
na França

“Que o Brasil possa aprender com 
exemplos negativos De outros países”, 
diz encantadense que está em Portugal

“Mais tranquilo que no Brasil”, define 
roca-salense que está na Macedônia

“Aqui tem toque de recolher” 
narra Felipe FAchini nos EUA

>>continua na outra página

Henrique Pedersini 
jornalista

JORNAL OPINIÃO 9  
27 de março de 2020

A encantadense 
Renata Agostini 
vive na Irlanda faz 
cerca cinco anos. 
Ela e o marido 
Eduardo Eggers, 
que é natural 
de Paverama, 
descrevem 
mudanças 
importantes na 
rotina após a 
propagação do vírus 
pelo país europeu. 
Renata e Eduardo vivem em Dublin, a 
capital da Irlanda. “ São dias diferentes, 
momentos novos. A maioria dos pubs 
fecharam e se percebeu nos primeiros 
dias mais pessoas nos supermercados. 
Por isso, existiu uma limitação de 

pessoas dentro dos 
estabelecimentos 
e até nas filas era 
preciso manter 
uma distância para 
outras pessoas”, 
explica.

Renata conta 
que recebeu 
mensagens de 
amigos e familiares 
preocupados com 
a situação do casal 
e que mesmo 

com a dificuldade em alguns países, 
tranquilizou as pessoas para a situação 
na Irlanda. “Venho tentando construir 
uma nova rotina”, narra a encantadense 
que trabalha em um café e também em 
uma agência local. 

“Até exercícios tenho feito em 
casa”, Paulo Reale está na Bélgica

Chamada de 
Epicentro da 
Covid-19, a China 
foi uma das nações 
mais afetadas pelo 
vírus. Sobrinho 
do prefeito de 
Vespasiano Corrêa 
e com os pais 
morando na cidade 
do Vale do Taquari, 
o jovem Érico 
Michelon Portaluppi 
acompanhou de 
perto as dificuldades enfrentadas pelo 
país asiático. Aos 28 anos, ele está 
na China desde 2018 para realizar 
uma pós-graduação em Macau sobre 
Língua e Cultura Chinesa. Érico 
conviveu com o isolamento durante 14 
dias por ter voltado da Itália para uma 

viagem e entende 
que a situação está 
mais tranquila em 
relação a 30 dias 
anteriores. “Fico 
mais em casa. Os 
bares reabriram, 
mas poucas pessoas 
frequentam. As 
aulas seguem 
suspensas e os 
professores tem 
feito atividades pela 
internet”, conta o 

jovem que chegou a realizar um teste 
para saber se estava infectado quando 
retornou de viagem pela Europa.

Portaluppi explica que ainda há 
pessoas que circulam de máscaras nas 
ruas com medo que a pandemia volte a 
atingir com intensidade a China. 

Outra pessoa 
que é natural 
de Encantado e 
vive no exterior 
é Paulo Reale. 
Ele reside em 
Bruxelas na 
Bélgica. Sobre 
os impactos do 
Coronavírus, o 
encantadense 
afirma que a 
quarentena foi 
estabelecida em 
todo país e que 
foi necessário 
mudar hábitos 
da rotina. “Como foi pedido pelo 
governo saí uma vez na semana para 

ir ao mercado 
e até exercícios 
tenho feito em 
casa”, conta. 

Reale 
acredita que 
no Brasil o 
trabalho de 
prevenção 
pode ser 
determinante 
para diminuir 
os efeitos no 
país. Paulo 
salienta a 
importância do 
distanciamento 

social e lamenta a destruição em 
vários países do mundo. 

“Bares reabriram mas poucas 
pessoas frequentam”, afirma 
jovem que está na China

“Tentando construir uma 
nova rotina” afirma Renata 
Agostini que está na Irlanda

A Espanha 
é outro país da 
Europa com grande 
número de pessoas 
infectadas e mortos 
pela Covid-19. 
O encantadense 
Hector Reale se 
diz preocupado 
com a propagação 
do vírus. Hector 
mora em Alicante 
e passou pela quarentena como 
grande parte da população do país. 
“A única coisa que tenho feito é ir ao 
supermercado, que tem fila e distância 
entre os clientes. Há regulamentação 
sobre quantidade do que se pode 
comprar. Bares, restaurantes e o varejo 
em geral estão fechados. Não há quase 
ninguém nas ruas” explica. Reale 
ressalta que os trabalhos são feitos de 
casa em sua maioria. Um hospital com 

400 leitos está 
sendo construído 
em caráter de 
emergência para 
atender pessoas 
infectadas. O que 
impressionou o 
encantadense é 
que outra unidade 
de saúde com 1,5 
mil leitos será feita 
em 15 dias. “É 

bastante entediante não poder sair de 
casa, ir a um parque. Mas são medidas 
necessárias para o sistema de saúde 
aqui não entrar em colapso questão 
aqui é muito séria”, avalia.   
Um dos públicos do trabalho que 
Hector desempenha na Espanha está 
relacionado a turistas que visitam 
a região onde ele mora. Ele prevê 
impactos na economia e transtornos até 
a metade do ano no país.

“Questão aqui é muito séria”, diz 
Hector Reale que vive na Espanha

As 
imagens mais 
assustadoras 
da Covid-19 
são oriundas 
da Itália. 
O número 
de mortes 
impressiona e o 
país entrou em 
colapso com 
uma quarenta 
intensa 
estabelecida 
pelo governo. 
No mesmo 
mês em que 
foi premiada 
como uma 
das melhores 
goleiras de 
futsal do 
mundo, Ana 
Carolina Caliari Sestari, 24 anos, 
assiste do local onde mora o número 
de mortos crescer assustadoramente. 
“Cemitérios não tem mais lugar para 

enterrar 
pessoas. Não 
tem mais onde 
cremar mortos. 
O exército 
levou alguns 
mortos para 
outros lugares. 
Não há sequer 
a chance de um 
enterro digno”, 
narra Ana 
Carolina.  
A jogadora 
está em casa e 
nem consegue 
realizar 
treinamentos 
e manter sua 
rotina normal. 
A única saída 
é para o 
supermercado. 

Ana Carolina morava em Nova Bréscia 
antes de seguir para o país da Europa. 
Ela implorou que o povo brasileiro leve 
a sério a campanha de prevenção.

“Situação muito crítica”, 
diz moradora da Itália 
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CORONAVÍRUS Emater, STR, ACI-E  e CDL 

Estiagem e pandemia 
preocupam entidades 
A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul 

afeta o volume dos rios, deixa em risco o 
abastecimento de água e o desenvolvimento 

de várias culturas agrícolas. Agora esta preocupação 
divide espaço com o novo coronavírus.  

O engenheiro agrônomo da Emater/RS Ascar de 
Encantado, Eduardo Mariotti Gonçalves, descreve em 
que situação está o setor rural. “As lavouras de milho 
grão e milho silagem foram as principais lavouras de 
verão com redução de produtividade em massa de 
grãos e volume de forragem. Os dados levantados na 
última quinzena, na média das lavouras vistoriadas 
situam-se na faixa de 60%. Já na cultura da soja, a 
perda ocorrida foi intensificada na última quinzena 
chegando a perdas na ordem de 50%. Para evitar 
prejuízos  ainda maiores os produtores têm colhido 

lavouras desuniformes, o que poderá impactar 
negativamente na compra pela indústria”, explica. 

Gonçalves destaca que além destas culturas é 
percebida perda de qualidade das pastagens, o que irá 
impactar nos custos de produção da carne e do leite 
para o produtor, e provavelmente irá gerar aumento 
de preços para o consumidor. Além disso, agora existe 
a preocupação com o coronavírus. “Não bastasse 
a estiagem, ainda estamos enfrentando tempos de 
quarentena em função do coronavírus, situação 
que gera insegurança quanto à saúde, mas impacta 
também negativamente o cenário agropecuário, 
trazendo dúvidas e incertezas sobre como esta 
pandemia irá impactar a produção de alimentos a 
nível local”, observa. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de 

Encantado também está apreensivo. “As previsões 
de chuvas não são boas, muitos lugares estão com 
dificuldades em relação à água e isso nos deixa 
preocupados. Conversamos com a Secretaria da 
Agricultura para buscar formas de atendimento, 
evitando que tenhamos alguns problemas, inclusive, 
de alojamento de frangos e suínos. Agora, ainda temos 
a questão do coronavírus, que gera um momento 
de muita apreensão dentro das empresas. Se houver 
aumento nos casos, teremos muitas complicações 
porque irá dificultar o transporte de leite e até de 
rações para aves e suínos. Não estávamos esperando 
duas coisas deste tipo ao mesmo tempo. Além disso, o 
coronavírus impacta fortemente na saúde mental das 
pessoas, pela preocupação que se tem com os cuidados 
a mais”, destaca  o presidente, Gilberto Zanatta. 

Corsan pEdE 
rEsponsabilidadE 
no uso da água 

Na tarde da quarta-feira (25), a Corsan emitiu 
a seguinte nota: “considerando o momento 
de estiagem que a região e principalmente 
o município de Encantado passam, a Corsan 
solicita que todos os usuários usem a água 
com racionalidade e responsabilidade, que 
não utilizem água tratada para lavar calçadas, 
casas, ruas, muros, carros e regar gramados 
e hortas. Temos que ter consciência, pois o 
momento é delicado, devemos ter cuidado 
para não sofrermos no futuro com um possível 
racionamento de água”. 

Coronavírus 

ACI-E 
Conforme o presidente da Associação Comercial 

e Industrial de Encantado (ACI-E), Rafael Fontana, 
a entidade está integrada nas ações da Secretaria 
de Saúde, Hospital, Corpo Clínico e demais 
Órgãos Públicos da cidade e região, nas atitudes de 
preservação da vida. 

“Devemos continuar contribuindo para 
juntos enfrentarmos esse momento preocupante. 
Este período de isolamento social está sendo 
fundamental para minimizar a circulação do 
vírus e consequentemente diminuir as pessoas 
doentes, evitando o colapso do sistema de saúde, 
que normalmente já trabalha no limite. Portanto as 
pessoas que não atuam em serviços essenciais ou em 
empresas que neste momento precisam continuar 
funcionando, devem ficar em casa, sendo a maneira 
mais correta de colaboração. Nosso Conselho 
Deliberativo mantém contato diário a fim de avaliar 
medidas, prestar colaboração e apontar caminhos 
para sairmos da melhor forma dessa situação”, 
explana.  

Fontana também ressalta que a entidade está 
acompanhando a estruturação de serviços e espaços 
na cidade para atender de forma adequada os 
casos que irão necessitar de atendimento de saúde 
específico.  

“Nos próximos dias, deveremos receber os kits para 
testes rápidos, a fim de agilizar a detecção e isolar as 
pessoas com o vírus e reduzir a propagação. Inclusive 
várias empresas manifestaram a vontade de contribuir 
na aquisição destes testes, auxiliando na diminuição 
da propagação do vírus. A par disso, com avaliação 
diária e em cima dos cuidados com as pessoas, 
estamos avaliando que setores da nossa economia, 
prestadores de serviço, comércio e indústria, poderão 
voltar a desenvolver suas atividades gradativamente, 
com orientações de limite de fluxo de colaboradores, 
clientes e com a implementação dos cuidados de 
limpeza e higiene necessários. Mas isso será avaliado 
de forma cuidadosa e todos devem respeitar as regras 
e normas colocadas, bem como as datas que serão 
anunciadas nos próximos dias”, destaca.

Cdl 
Para o Presidente da Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL) de Encantado, Marcelo Peretti, os 
prejuízos serão muitos e em todas as áreas, pois 
não se sabe quanto tempo vai durar a pandemia 
e a maioria das empresas não podem abrir. 
“Somente podem abrir empresas que trabalham 
com itens de primeira necessidade, mercados, 
farmácias, postos de gasolina, revendas de 
gás e oficinas mecânicas obedecendo os 
procedimentos de segurança”, ressalta.  

 DivuLgação

 Estiagem prejudicou as lavouras
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encantado
Estacionamento rotativo 
está temporariamente 
suspenso 

Por meio do decreto  33/2020, emitido no final 
da tarde da terça-feira (24), o prefeito de Encantado, 
Adroaldo Conzatti, suspendeu o contrato com a 
concessionária Zona Azul Brasil, empresa responsável 
pelo estacionamento rotativo. A decisão integra o 
pacote de ações para conter o avanço da pandemia.

Coronavírus

Segundo caso de Encantado 
tem resultado inconclusivo

Na tarde da quinta-
feira (26) foi divulgado 
o laudo do segundo 
caso suspeito do 
novo coronavírus de 
Encantado. Conforme o 
Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen), 
responsável pela análise, 
há ausência de critérios 
clínicos epidemiológicos 
para a realização do 
exame. 

A amostra foi coletada 
pela equipe do Centro de 
Operações Emergenciais 
(COE) de Encantado, 
no dia 20 de março e 
trata-se de um paciente 
do sexo masculino, que 
tem 35 anos, e estava 
sendo monitorado. 
Segundo o COE, o 
homem esteve em São 
Paulo recentemente e 
apresentou sintomas 
como febre, tosse, dor 
de garganta e dores pelo 
corpo. 

“Estávamos 
aguardando o laudo 
deste paciente que estava 
em isolamento, porém 
eles classificaram como 
ausência de critérios. Eles 
descartaram a amostra 
e não confirmaram se 
era positivo ou negativo. 
A notícia é boa porque 
pelo menos tivemos uma 

posição para que este 
paciente possa sair do 
isolamento e ao mesmo 
tempo ruim, porque 
a gente realmente não 
sabe se ele tinha ou não 
coronavírus”, explica a 
secretária da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social de Encantado, 
Clarissa da Rosa Pretto 
Scatolla.

Clarissa ainda 
reforça que o paciente 
estava em isolamento 
domiciliar e recebia 
acompanhamento 
médico e da equipe 
de enfermagem 
praticamente todos os 
dias. “Ele está bem e 
já passaram todos os 
sintomas iniciais que ele 
tinha. Está apto para sair 
do isolamento, pois já 
faz praticamente 14 dias 
que ele teve este contato 
e logo se isolou”, ressalta. 

O COE continua 
sendo na Câmara dos 
Vereadores. Até o 
encerramento desta 
edição, a secretaria 
aguardava o resultado 
de mais dois exames. 
O primeiro caso foi 
descartado no dia 20 de 
março. Nos próximos 
dias deverá ser realizada 
a lavagem das ruas. 

Decreto - Lotéricas e atividades religiosas
A Administração Municipal publicou um novo decreto esta manhã da quinta – feira (26), que altera 

o Decreto de Calamidade Pública Municipal. A alteração vai ao encontro do novo Decreto Federal e 
estabelece que as lotéricas passam a ser consideradas serviços essenciais, mas os cuidados para se evitar as 
aglomerações continuam valendo. 

As atividades religiosas também, entretanto, apesar de terem sido consideradas atividades essenciais pelo 
Presidente da República, continuam vedadas. Por enquanto, a orientação é de que os templos religiosos 
possam estar abertos, mas sem aglomerações.

HENRIQUE PEDERSINI

COE está estruturado na Câmara de Vereadores

ESTADO

Assembleia Legislativa destina 
R$ 30 milhões para a saúde no 
combate ao Coronavírus

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul irá 
destinar R$ 30 milhões ao Governo do Estado, como 
um reforço no combate a pandemia do coronavírus. O 
valor é resultado da economia em gabinetes, bancadas 
e demais custos da Casa, que segue com as atividades 
de forma remota, desde o final da semana passada.

 “Todos os esforços neste momento estão voltados 
ao combate do coronavírus. A Assembleia está dando 
uma injeção de recursos essencial para os dias que 
virão pela frente. É preciso radicalizar agora, para 
normalizar a rotina dos gaúchos o mais rápido 
possível. Mas em primeiro lugar a saúde!”, destacou o 
deputado Gaúcho da Geral (PSD).  

A medida só foi possível pela suspensão de diárias e 

da emissão de passagens aéreas para viagens regionais, 
nacionais e internacionais pelo período de 90 dias, 
prorrogáveis por igual período. A determinação, que 
integra uma nova resolução, vale para deputados e 
servidores. 

Outro ponto anunciado foi o contingenciamento 
de 30% das verbas de custeio de gabinetes 
parlamentares, lideranças de bancadas, lideranças 
parlamentares, comissões, diretorias, departamentos 
e superintendências da Casa. “No meu gabinete 
já vínhamos adotando essa postura, tanto que no 
primeiro ano de mandato economizamos 91% da 
verba. Fico feliz em saber que juntos vamos conseguir 
repassar esses R$ 30 milhões”, celebra o parlamentar.

DIVULGAÇÃO

Cobrança está supensa temporariamente
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CORONAVÍRUS isolamento social - como se adequar a este período

Psicóloga orienta 
sobre saúde mental
O isolamento 

social é uma 
das medidas 

mais e� cientes para 
minimizar a circulação 
do coronavírus, mas 
durante esta quarentena 
é necessário cuidar 
da saúde mental. Por 
isso, acompanhe as 
orientações da psicóloga 
Bianca Kappler.

Jornal Opinião – 
As pessoas estavam 
acostumadas com uma 
rotina divida entre o 
trabalho e o lar, mas de 
repente isso mudou. 
Qual é a primeira 
reação? 

Psicóloga Bianca 
Kappler  - O 
estranhamento, sair da 
nossa rotina nos causa 
confusão. No primeiro 
momento, há a sensação 
de que temos muita 
coisa para organizar 
e fazer, mas logo nos 
damos conta de que a 
crise provoca mudanças 
importantes e que nossos 
passos não nos deixam 
seguros em relação ao 
futuro. Sentimos que 
nossa produtividade 
baixa e aumentam as 
distrações. Assim, as 
pessoas podem ser 
vítimas de irritabilidade, 
impaciência, angústia e 
insônia. O con� namento 
gera um sentimento 
de incerteza, de tédio 
e de solidão. Esse 
é um estresse que 
nossos corpos não 
estão preparados 
para resolver. Soma-
se o individualismo, 
consumismo, competição 
e uma cultura mundial 
ansiosa que vive à base 
de medicação. Ainda há 
virtualidade, fake news 
e uma manipulação de 
mercado. É uma refeição 
difícil de digerir.

Opinião - Que 
cuidados as pessoas 
devem ter neste 
período? 

Psicóloga - A 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) listou 
algumas medidas 
necessárias para se 
combater o estresse 
gerado em decorrência 
da pandemia da 
Covid-19. Algumas das 
recomendações são com 
o cuidado em saúde 
mental.

- Respeite as 
di� culdades referentes 
à pandemia e seja 
empático com todos 
aqueles que são afetados, 
provenientes de qualquer 
localidade;

- É recomendável 
procurar atualizações 
de informações apenas 
oriundas de instituições 
e fontes con� áveis, 
também estabeleça 
horários de� nidos para tal atividade, 
podem ser três vezes ao dia. Esse � uxo 
de informações que provoca ansiedade 
ganhou até um nome da OMS: infodemia. 
Sofremos com uma chuva de informações. 
Notícias falsas e verdadeiras se misturam e 
surgem a cada minuto, causando profunda 
desinformação e uma sensação de pânico, 
� ca difícil entender quais medos são 
racionais e o que é pânico;

- Telefone para familiares para conversar, 
mantenha contato com os amigos e não 
perca o vínculo com vizinhos ou membros 
da comunidade que possam precisar de 
assistência extra;

- Mantenha uma rotina diária de 
atividades pro� ssionais (home o�  ce, 
estudos, pesquisas, planejamento 
estratégico...);

- Faça atividades físicas regularmente. 
Elas são essenciais para fortalecer o sistema 
imunológico, cardiovascular, respiratório 
e endócrino. O resultado disso será o 
controle do peso, melhora da autoestima 
e bem - estar, aumento da disposição, 
diminuição do cansaço e ainda sono 
regulado.

- Cuidados com a alimentação e 
nutrição são essenciais. A quarentena não 
é o momento para abusar de substâncias 
como álcool ou outras drogas, pois o 
estresse facilita a situação de vício e soma 
problemas àqueles que já existem; 

- Encontre formas de ser criativo, 
otimista e propague essa ideia.

Opinião - Quais sãos os prós e os 
contra deste isolamento? 
Psicóloga - Prós: nós estamos tendo a 

oportunidade de nos preparar para essa 
pandemia. Observamos os outros países 
e já temos pesquisas e estatísticas que nos 
orientam na tomada de decisão. Isolar 
as pessoas signi� ca retardar o contágio e 
garantir que elas não se contagiem. 

Manter a saúde pessoal e dos familiares 
através da prevenção, bem como construir 
e garantir instituições, equipamentos e 
insumos para acolher os adoecidos. 

Há instituições competentes e 
pro� ssionais especialistas que oferecem boas 
informações para nos manter aptos a lidar 
com isso, basta selecionarmos e tomarmos 
as medidas recomendadas de higiene e 
isolamento. Quem tem crianças em casa, 
a orientação é informar sobre o cenário 
em uma linguagem de fácil compreensão: 
devemos pensar em como nós podemos 
facilitar a vida das crianças para que elas 
criem uma rotina e ocupem seu tempo 
com a atividade que, muito provavelmente, 
fariam na escola.

Contras: estudos mostram que a solidão 
provocada pela falta de vida social também 
pode provocar uma elevação no organismo 
dos índices de cortisol, o hormônio do 
estresse, e que esse aumento também 
representa um risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, sem esquecer a 
depressão e a obesidade.

Opinião - Que 
atividades você sugere 
para serem feitas em 
família? 

Psicóloga  - Conversar, 
claro. É uma oportunidade 
para resgatar o diálogo 
entre os membros 
da família. Vejo a 
possibilidade de apoio 
mútuo, resgate do interesse 
pelos conhecimentos dos 
familiares e fortalecimento 
de vínculo. 

Quando há crianças, 
uma das alternativas 
é ensinar brincadeiras 
antigas e tentar aprender 
suas a� nidades atuais. A 
tecnologia também pode 
ser um grande aliado, 
como a utilização também 
de jogos educativos.

Adapte e mantenha o 
máximo de atividades do 
dia a dia, mas também crie 
novas ações que exijam 
tempo, como mudar 
móveis de lugar, cozinhar 

em conjunto, trocar conhecimentos como 
costura, reformas caseiras...  Precisamos focar 
no que se pode controlar: a nossa boa higiene 
e dedicar o nosso tempo, a nossa atenção, a 
coisas que fazem com que a gente se sinta bem.

Opinião -  E quem mora sozinho, o que 
poderá fazer? 

Psicóloga  - Videoconferências são um 
recurso importante para diminuir a sensação 
de solidão. Estar só é um exercício que nos 
desa� a. Lembre-se que conexão virtual 
exige diálogo e interação, acompanhar as 
atualizações pessoais nas redes sociais não 
supre a carência e a demanda de cuidado 
necessária para amenizar a angústia, na 
verdade aumenta. Quanto às atividades, 
pode-se assistir � lmes ou séries, estudar, ler, 
mas ainda existem as opções como limpar o 
lixo eletrônico ou revisar o guarda - roupa, 
customizando e tornando os itens mais 
interessantes. 

Opinião - Qual o teu conselho para este 
período?

Psicóloga  - Tenho tido muito contato 
com pessoas confusas e carentes em relação 
a pandemia. Recomendo ouvir as pessoas 
com carinho e validar que sim, é ruim lidar 
com isso, é doloroso e desconfortável. É 
importante ter uma leitura correta da situação 
para poder aceitar a condição de isolamento, 
então, contribuir com a resolução da situação 
e sugerir soluções criativas que tornem esse 
momento mais confortável. Usar a quarentena 
para aprender mais sobre si mesmo e a 
importância da vida em sociedade.

Psicóloga Bianca Kappler

Eisangela Favaretto
jornalista



JORNAL OPINIÃO 13
27 DE MARÇO DE 2020

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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doutor ricardo

ATENDIMENTO EM 
REGIME DE PLANTÃO

Por conta dos último acontecimentos relacionados ao novo Coronavírus 
e considerando que esta semana é a que exige mais cuidados quanto a 
contaminação, o atendimento na prefeitura é em regime de plantão. Caso o 
munícipe tenha algo urgente para ser resolvido deve ligar para o secretário. Desde 
já a Administração Municipal agradece a compreensão de todos.

 As informações atualizadas de atendimento, bem como os contatos estão 
disponíveis no Facebook: Município de Doutor Ricardo, e no site www.
doutorricardo.rs.gov.br

 *Agricultura e Meio Ambiente - Bruno dal Agnol: 9 9708-6471
*Cultura Esporte e Turismo - Criatiana Dadalt: 9 9583-0412
*Obras - Valentin Radaelli: 9 9939-0643 / Leodacir Cornelli: 9 9683-5876
*Administração e Fazenda - Mateus Arcari: 9 9935-0190
*Educação e Assistência Social - Eliana Zenere Giacobbo: 9 9965-9287
*Saúde - Zaquiel Roveda: 9 9598-7927

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

O Centro de Referência e Assistência Social (Cras) está funcionando em regime 
de plantão. Nas segundas, terças e quartas-feiras de manhã, as atividades são com a 
assistente social Milene (9 9976.3726).

Nas quartas à tarde, quintas e sextas-feiras, a assistente social Daiane (9 
9100.3357) estará atendendo o público.

Para mais informações ligue ou encaminhe mensagem no Whatsapp para (51) 9 
8186.3743 ou, ainda, envie mensagem na página do Facebook.

SECRETARIA DA SAÚDE

A equipe da saúde está atendendo 
em regime de plantão. A comunidade 
deve se deslocar para a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) apenas para 
retirada de medicamentos.

Caso haja, algum caso suspeito 
de Coronavirus, ligue na UBS. Os 
contatos são: 3612,2012 / 9 9701,2622 

/ 9 9815.4320; ou 150 na Vigilância 
Estadual; ou136 no Disque SUS.

 A população deve ligar se tiver 
viajado ao exterior nos últimos 
dias, se tiver contato com casos 
confirmados de Covid-19 ou se 
apresentar febre superior a 38º, falta 
de ar e tosse.

VACINAÇÃO CONTRA A 
GRIPE SERÁ EM CASA

Na última segunda-feira (23, 
iniciou a vacinação contra a gripe no 
município de Doutor Ricardo. Neste 
primeiro lote, o Governo Federal 
enviou para a 16ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS) 17 mil doses 
da vacina e distribuiu aos municípios 

conforme a população, não sendo 
suficiente para atingir a todos. O 
público alvo são profissionais da saúde 
e idosos, estes devem esperar em casa. 
Assim que a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) receber nova quantidade de 
doses fará a aplicação.

Quanto a vacinação de crianças, 
o Ministério da Saúde recomenda 
aos pais/responsáveis a NÃO 
procurarem pela vacina. Após 
dia 16 de abril, quando termina 
a primeira fase, as doses serão 
disponibilizadas às crianças. “A 
busca dos serviços de vacinação por 
pais e/ou responsáveis por crianças, 
não está recomendada, uma vez 
que são importantes portadores 
assintomáticos e disseminadores de 

doenças respiratórias. Solicita-se aos 
pais e/ou responsáveis que aguardem 
para comparecer aos postos de saúde 
a partir do dia 16 de abril, quando se 
encerra a primeira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Influenza, a fim de reduzir o contato, 
principalmente deste público com os 
idosos que são as pessoas que mais 
vêm apresentando complicações 
devido a Covid-19”, salienta o 
secretário da Saúde Zaquiel Roveda. 

VACINAÇÃO CONTRA A 
GRIPE PARA CRIANÇAS

A Administração de Doutor Ricardo, 
tendo em vista a pandemia mundial do 
Coronavírus, vem adotando medidas 
para prevenir a saúde dos ricardenses. 
A situação exige comprometimento e 
responsabilidade de todos.

 Mesmo com a preocupação, fica o 

agradecimento a todos por entenderem 
e respeitarem as solicitações, tomando 
atitudes louváveis para se proteger. O 
combate à COVID-19 vai acontecer se 
TODOS se comprometerem. Por isso, 
é importante permanecer em casa, 
seguindo as recomendações.

PREVENINDO CONTRA 
O CORONAVÍRUS

SAIBA MAIS:  
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.

ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO 
AO CORONAVíRUS 
>> 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! 
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Veículo colide em 
rótula no centro 
de Encantado

Mais um acidente 
envolveu as rótulas 
instaladas no centro 
de Encantado com o 
objetivo de organizar no 
trânsito. No sábado (21), 
por volta das 20h15min, 
um Ford Focus 
vermelho colidiu contra 
uma rotatória situada na 
Rua Júlio de Castilhos. 

O homem acusou 
0,74 miligramas de 
álcool por litro de ar 
expelido no teste do 
etilômetro. O condutor 
foi encaminhado para Delegacia de 
Polícia Pronto Atendimento (DPPA) e 
pagou fiança para não ser recolhido ao 
sistema prisional. Não houve feridos. 

Durante a semana o responsável pelo 
acidente procurou a Administração 
Municipal para arcar com a 
manutenção da rotatória.

Acidente ocorreu na noite de sábado

Juremir Versetti/Chinelagem Press

Incêndio atinge máquina 
agrícola no Lajeadinho

Os bombeiros de Encantado atenderam 
um incêndio em um implemento agrícola 
durante o sábado (21). O sinistro ocorreu 
em uma propriedade rural no bairro 
Lajeadinho, em Encantado. De acordo 

com a guarnição, o atendimento da 
ocorrência iniciou às 16h30min quando 
as chamas foram apagadas em uma 
ceifadeira. Não houve feridos. As causas do 
sinistro são desconhecidas. 

Veículo pega fogo em Muçum
Um veículo incendiou, em Muçum, 

na segunda-feira (23). Os bombeiros de 
Encantado foram acionados para ERS-
129, onde um motorista percebeu fogo 
na parte dianteira de um automóvel. 

Apesar dos esforços dos bombeiros, 
o carro foi consumido pelas chamas. 
Ninguém se feriu e o fogo teria 
decorrido de um problema mecânico 
no carro. 

BM flagra tentativa de 
repassar drogas para 
presos em Encantado

Através do sistema de 
videomonitoramento, a Brigada 
Militar (BM) de Encantado flagrou 
uma tentativa de repasse de drogas 
para apenados do Presídio Estadual de 
Encantado durante a terça-feira (24). De 

acordo com a Brigada Militar, um Fiat 
Stilo foi abordado na Rua Padre Anchieta. 
Um jovem de 19 anos e um adolescente 
de 16 anos foram detidos e conduzidos 
para Delegacia de Polícia (DP) e liberados 
após prestar esclarecimentos.

Bombeiros controlam 
vazamento de gás em Muçum

Os bombeiros de Encantado atenderam um caso de vazamento de gás, em 
Muçum, no domingo (22). A guarnição foi acionada para uma residência 
situada na área central onde ocorria vazamento de gás de cozinha. A situação 
foi controlada em poucos minutos. Ninguém se feriu e não ocorreram maiores 
prejuízos. 

Jovem morre após ser 
baleado em Encantado

Encantado registrou 
seu primeiro caso de 
homicídio em 2020. Um 
jovem morreu após ter 

sido atingido por um 
disparo de arma de fogo, 
no bairro Lajeadinho, 
durante a terça-feira (24). 
A vítima foi identificada 
como Jeferson Joni 
Benini, 25 anos, morador de Roca Sales. 

De acordo com boletim de ocorrência, 
dois homens se aproximaram de uma 
casa a pé. Na residência, situada próxima 
a Santinha da ERS-129, estavam um 
grupo de pessoas. 

Benini foi atingido por 
três disparos de arma de 
fogo. Ele chegou a ser 
socorrido ao hospital, 
mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu 
durante o deslocamento. 
Os dois homens que 
efetuaram os disparos 
fugiram e não foram 

mais localizados. Testemunhas foram 
encaminhadas até a Delegacia de 
Polícia Pronto atendimento (DPPA) 
onde relataram os fatos. O jovem foi 
sepultado nesta quarta-feira (25) em 
Roca Sales. 

Sumiço por dois dias
No dia 14 de março, familiares registraram o desaparecimento do jovem. 

Ele teria saído durante a tarde para cortar o cabelo, mas não voltou para casa. 
Benini só regressou na segunda-feira, dia 16 de março. Pouco mais de uma 
semana depois, o morador de Roca Sales foi vítima de homicídio.

InveStIgação em andamento
a investigação ficou a cargo da Polícia Civil (PC) de encantado. De acordo com o 

Delegado augusto Cavalheiro neto, algumas linhas para apurar os fatos estão sendo 
estabelecidas, mas detalhes são preservados para não prejudicar a investigação. “O 
homicídio é um crime que muda a rotina da Delegacia. nestes casos, para-se tudo 
o que se está fazendo e a equipe foca na resolução deste caso. Os primeiros dias ou 
semanas são fundamentais para o sucesso da investigação”, relatou Cavalheiro que 

ainda lamentou o crime contra vida ainda ocorrer em encantado.

DiVulgaçãO
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QUENTINHAS DO PEDA

Taça da amizade de Roca SaleS
Em conversa com a comissão organizadora 

da Taça da Amizade de Futebol Sub-15, 
recebemos a informação de que a competição 
foi suspensa por tempo indeterminado e 
que tudo se encaminha para a tradicional 
competição de categorias de base só retorne a 
Roca Sales em 2021. O que dificulta é que não 
há previsão para normalização das atividades 
esportivas e que os calendários dos principais 
times do sul do Brasil é feito com ampla 
antecedência. 

campoS vazioS 
Sempre incentivo as pessoas a irem até 

os campos de futebol da cidade e região. 
Utilizarem as estruturas que estão praticamente 
abandonadas. Não é o pedido para este período. 
É preciso fazer exatamente o contrário: ficar 
em casa. Algumas pessoas foram vistas em 
alguns campos de futebol de Encantado. Vamos 
aguardar a situação se acalmar, é preciso se 
prevenir. 

SobRe o caxiaS SeR campeão gaúcho 
O Campeonato Gaúcho está parado e pode 

não ser retomado. Em uma reunião foi cogitado 
entregar a taça de campeão ao Caxias, mas 
parece que a proposta não agradou todos os 
clubes. Não vejo saída a não ser declarar a 
equipe da serra vencedora. O Caxias venceu o 
primeiro turno, o que já é muito para um time 
do interior. Retomar o campeonato é algo que 
parece cada vez mais distante de ocorrer. 

ÁRbiTRoS
Jogador de futebol tem contrato, recebe e 

muito bem. Mas e a arbitragem? Sabemos que 
boa parte da renda dos juízes são dos jogos 
que comandam. Até pode ser que realizam 
outra atividade, mas precisam destes recursos. 
E neste período onde não há jogos? É mais 
um argumento para que se profissionalize a 
arbitragem de vez no futebol brasileiro. Eles 
deveriam ter salário, treinar adequadamente 
para poderem ser cobrados como são. 

FuTSal de Roca SaleS
Outra competição que foi adiada é o 

Campeonato Intercomunidades de Futsal em 
Roca Sales. As reuniões estavam em andamento 
e a disputa iniciaria na primeira semana de 
abril. De acordo com a comissão organizadora, 
se for realizada, acontecerá no segundo 
semestre .

apiTo e bandeiRa guaRdadoS e bolSo vazio: 
A rotinA de dois árbitros 
dA região sem jogos de futebol

Enquanto os 
jogadores aproveitam 
a paralisação 
do futebol para 
descansar, a realidade 
é bem diferente para 
outros personagens 
bem conhecidos 
nas partidas: a 
arbitragem. Sem 
jogos, árbitros e 
assistentes ficam 
sem os valores que 
complementam a 
renda. E nem mesmo 
o futebol amador 
pode ser adotado 
como saída, uma vez 
que as competições de 
várzea também estão 
suspensas e algumas 
até canceladas. 

A Federação 
Gaúcha de Futebol 
(FGF) suspendeu 
suas principais 
competições e estuda 
soluções. Uma delas 
é retomar os jogos 
assim que a ameaça 
do Coronavírus se 
afastar do Brasil. A 
outra possibilidade 
seria catastrófica para 
quem apita ou atua 
como assistente: as 
competições serem 
canceladas. 

Enquanto 
aguardam a definição, 
dois integrantes da 
equipe de arbitragem 
credenciados a FGF 
realizam treinamentos 
e torcem para que a 
bola possa voltar a 
rolar o mais breve 
possível.O Opinião 
conversou com 
Maicon Stormovski 
e Adalberto Dalla 
Vechia. Ambos 
apitam partidas 
de competições 
profissionais e de 
categorias de base 
por todo o estado e 
dedicam boa parte 
do seu tempo entre 
jogos, deslocamentos 
e preparação. 

Adalberto dalla Vechia, de relvado 

maicon stormowski, de roca sales

Dalla Vechia tem empresa própria além da arbitragem

A folga nos jogos das 
competições organizadas 
pela Federação Gaúcha 
de Futebol (FGF) é a 
oportunidade para o 
relvadense Adalberto 
Dalla Vechia trabalhar na 
gestão da empresa em 
que ele é sócio, a Dallace 
Móveis com sede em 
Relvado. Aos 32 anos, 
ele divide-se entre a 
função de empresário e os 
jogos de futebol pelo Rio 
Grande do Sul na Divisão 
de Acesso e 2ª Divisão 
do Futebol Gaúcho. 
Recebemos só se tiver 
jogo e neste momento não 
se pode contar com estes 
valores”, lamenta. Neste 
período sem atividades, o 
assistente aproveita para 
treinar e manter a forma física. 

Sem previsão de quando voltará a 
trabalhar em partidas oficiais, Dalla Vechia 
estima que a arbitragem vai ser ainda mais 
prejudicada caso as competições forem 
canceladas devido ao Coronavírus. “Queira 
ou não estes valores que entram sempre 

ajudam”, lembra. 
Vinculado a Federação Gaúcha de 

Futebol desde 2006, o relvadense estima 
que foram entre 25 e 40 partidas por ano, 
em média. Um dos principais trabalhos foi 
no duelo entre Esportivo (Bento Gonçalves) 
e Brasil (Farroupilha) valendo vaga na 
principal divisão do futebol gaúcho. 

Aos 35 anos, o 
roca-salense Maicon 
Stormowski é mais um 
que utiliza a arbitragem 
como um complemento 
de renda durante os finais 
de semana. Atualmente 
residindo em Venâncio 
Aires, Stormowski 
concilia o emprego em 
uma metalúrgica com 
os jogos da Divisão de 
Acesso do Campeonato 
Gaúcho como árbitro 
auxiliar. Maicon explica 
que aqueles que optam 
por viver exclusivamente 
do apito ou da bandeira, precisam se 
organizar para estes imprevistos. “Por 
vezes tem lesão também, que impede 
de apitar. Então a receita é se organizar 
e separar uma parte dos recursos 
financeiros para estas situações. A maior 
parte daqueles que apitam na várzea tem 
outra ocupação e complementam com os 
jogos. Aqueles que apitam Campeonato 
Gaúcho, cenário nacional, Libertadores... 
95% vive exclusivamente de arbitragem”, 
explica. 

Enquanto os jogos não recomeçam, 

Maicon realiza alguns exercícios e 
alongamentos em casa e acompanha a 
definição pela FGF para que a bola volte a 
rolar. Neste ano, o roca-salense trabalhou 
em apenas uma partida da Divisão 
de Acesso, antes da paralisação pelo 
Coronavírus. 

Maicon trabalha na arbitragem desde 
2010 como integrante do quadro da FGF. 
Ele acredita que atuou entre 400 e 500 
jogos ao longo da carreira e um duelo 
entre Panambi e Glória (Vacaria) foi um 
dos mais marcantes ao longo de uma 
década entre apito e bandeira. 

FotoS: DiVULGAção

Stormowskié natural de Roca Sales
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ana caRolina caliaRi SeSTaRi
bresCiense É eleitA A 3ª 
melHor goleirA do mundo

ESPORTES

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

TRanSição
Enquanto que o Internacional acabou 

com seu time Sub 23, o Grêmio segue 
apostando no trabalho que vem sendo 
realizado nos últimos anos. Saíram da 
chamada equipe de transição para o 
grupo principal, jogadores como Arthur, 
Pepê, Matheus Henrique, Jean Pyerre, 
Ferreira, Darlan, entre outros. Para este 
ano, o técnico Tiago Gomes contará 
com vários atletas campeões da Copa 
Ipiranga Sub-20 e ainda com os meninos 
que fi caram com o vice-campeonato da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além 
é claro de atletas que já estavam no time 
de transição e que o clube aposta para o 
futuro.

JogoS olÍmpicoS
O coronavírus gerou também o 

adiamento das Olimpíadas de Tóquio 
para 2021. Com isso o Grêmio poderá 
contar por mais tempo nesta temporada 
com jogadores como Mstheus Henrique 
e Caio Henrique que certamente 
estariam no selecionado canarinho que 
estaria no Japão, sem falar no período 
de preparação, onde também iriam 
desfalcar o tricolor gaúcho.

coudeT
A melhor contratação do 

Internacional até o momento para 
essa temporada foi o técnico Eduardo 
Coudet, que após alguns equívocos 
em escalações no início da temporada, 
parece que tinha encontrado a equipe 
e a fórmula ideal de jogar. Fica a 
expectativa de como voltará o Colorado 
após a parada por causa do coronavirus.

lucaS Silva
No Grêmio o melhor reforço deste 

início de temporada é o volante Lucas 
Silva. O jogador que também teve 
difi culdades nas primeiras partidas, até 
porque esteve mais de meio ano parado 
sem contrato, estava numa crescente 
quando as competições paralisaram em 
função do coronavírus. Lucas Silva, se 
conseguir dar sequência ao seu trabalho, 
pode ser a fi gura que faltou ao Grêmio 
na temporada passada.

dupla gRe-nal
As direções de Grêmio e 

Internacional estão bastante 
preocupadas com a queda de 
arrecadação. A suspensão das 
competições, principalmente a 
Libertadores, gera uma nova realidade 
fi nanceira para a dupla Gre-Nal. 
Em função disso, os jogadores serão 
chamados para discussão de uma 
readequação salarial.

diviSão de aceSSo
A Divisão de Acesso do 

Campeonato Gaúcho segue 
suspensa por tempo indeterminado. 
A competição que recém havia 
começado não tem data para ser 
retomada.

TeRceiRona
A Terceirona do Campeonato 

Gaúcho que iniciaria no mês de abril 
também está previamente suspensa, 
tendo em vista a problemática do 
coronavírus. Mais um “abacaxi” 
para Federação Gaúcha de Futebol 
descascar.

guaRdiola
O técnico do Manchester City, Pep 

Guardiola, se engajou na luta contra 
o Covid-19. Guardiola está doando 
um milhão de euros para o combate 
ao vírus. Atitude louvável de uma 
das maiores celebridades do mundo 
esportivo.

ceaRÁ
Nesta indefi nição gerada por 

causa do coronavírus, muitos clubes 
não sabem muito bem o que fazer. 
A grande maioria suspendeu as 
atividades por tempo indeterminado. 
Já o Ceará, esta semana optou por 
dar férias até o dia 20 de abril para o 
grupo de jogadores.

pRopoSTa ReJeiTada
Contratado no início desta 

temporada pelo Grêmio, o preparador 
de goleiros, Mauri Lima, recebeu 
proposta para atuar no Al Wehda. O 
profi ssional não aceitou a proposta 
e preferiu permanecer no tricolor 
gaúcho. Mauri Lima já havia 
trabalhado no clube árabe com o 
técnico Fábio Carille.

gauchão
A Federação Gaúcha de Futebol 

(FGF) promete para os próximos dias 
uma defi nição sobre o Campeonato 
Gaúcho. Além do problema de datas 
para concluir a competição, outra 
difi culdade é a situação fi nanceira dos 
clubes do interior. Tem agremiações 
que não possuem condições de manter 
atletas e comissões técnicas por mais 
dois ou três meses. A ideia da FGF é 
fazer de tudo para que o restante do 
Gauchão seja disputado, mas, também 
depende de um posicionamento da 
CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol).

A bresciense Ana 
Carolina Caliari Sestari, 24 
anos, foi eleita a 3ª melhor 
goleira de futsal do mundo 
pelo prêmio Futsal Awards 
2019. O anúncio foi feito 
nesta quarta-feira (26). 

A bresciense somou 
452 pontos, fi cando 
atrás da portuguesa Ana 
Catarina Silva Pereira, 
segunda colocada e da 
eleita a melhor do mundo: 
Silvia Aguete Outón, da 
Espanha. 

Ana Carolina joga pelo 
Moteslivano da primeira 
divisão do futsal italiano. 
Em áudio enviado para 
reportagem, a jogadora 
bresciense falou sobre a 
conquista: “estou muito 
feliz, é a coroação de 
todo trabalho feito. Não 
esperava fi car entre as 
três quando saiu a lista 
das 10 fi nalistas. É minha 
primeira indicação e fi co 
muito feliz com isso”, 
comemora.

diviSão de aceSSo
ComPetiÇão É AdiAdA Por 
temPo indeterminAdo

Jogadora atual no futsal italiano

 ARQUIVO PESSOAL

A Federação Gaúcha de Futebol 
(FGF) anunciou a suspensão da 
Divisão de Acesso do Campeonato 
Gaúcho por tempo indeterminado. A 
confi rmação ocorreu após reunião por 
videoconferência entre a entidade e os 
representantes dos clubes participantes.  
No dia 16 de março, o presidente da FGF 
determinou a suspensão do campeonato 
por 15 dias. Desta vez, a determinação é 

por tempo indeterminado e se deve ao 
avanço do Coronavírus no Brasil. 

Na reunião, que durou mais de três 
horas, defi niu-se ainda que a FGF vai 
manter contatos com a SIAPERGS e 
SECEFERGS, entidades que representam 
atletas e demais funcionários de clubes 
esportivos do Rio Grande do Sul. 

Somente na fase classifi catória restam 
ainda 11 rodadas. 

sobre a divisão de Acesso
O Campeonato envolve 16 clubes divididos em duas chaves. 
No Grupo B está o Lajeadense, representante do Vale do Taquari, que acumula empate, 

vitória e derrota em três partidas. Integram esta chave ainda: São Paulo (Rio Grande), 
Internacional (Santa Maria) Guarany (Bagé), São Gabriel, Guarani (Venâncio Aires), 
Avenida (Santa Cruz) e Bagé. No grupo A estão: Glória (Vacaria), Veranópolis, União 
Frederiquense (Frederico Westphalen), Igrejinha, Tupi (Crissiumal), Passo Fundo, Brasil 
(Farroupilha) e Cruzeiro (Cachoeirinha). 
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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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O PRINCÍPIO DE DORES

“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; 
olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso 
tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se 
levantará nação contra nação, e reino contra reino, 
e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários 
lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de 
dores”. (Jesus em Mateus 24:6-8).

Estamos todos ansiosos de boas notícias, e não 
queremos ouvir de mais catástrofes, mas a palavra 
“Evangelho” significa “Boas Novas”. Por isso, muito 
mais precioso que um remédio contra o corona vírus 
chinês é ouvir sobre a salvação de nossas almas eternas 
por Cristo Jesus. 

Quando Jesus se referiu ao “princípio de dores”, 
fez uma analogia sobre as dores de parto. Depois que 
iniciam, tornam-se cada vez mais frequentes e fortes, 
até o nascimento. Da mesma forma Deus está abalando 
o planeta, cada vez mais forte, até o ápice do Juízo. E 
assim como as mulheres sentem as dores e se preparam 
para o parto, assim devemos nós estar preparados. 
Jesus falou de vários sinais que antecederiam a sua 
vinda:

Desastres naturais - A OMM - Organização 
Meteorológica Mundial, fez um estudo recente que 
mostrando que entre 1970 e 2012, ocorreram 8.835 
desastres naturais relacionados a mudanças no tempo e 
no clima. E esses desastres levaram à morte de mais de 
2 milhões de pessoas em todo o mundo.

Terremotos - Entre 2000 e 2015, já aconteceram por 
volta de 1,5 milhões terremotos, que vão desde abalos 
sísmicos pequenos a grandes catástrofes. Somente nos 
Estados Unidos, tem ocorrido em média 35 terremotos 
por dia, ou seja, de 12 mil a 14 mil terremotos a cada 
ano. Aproximadamente 18 grandes terremotos e um 
terremoto gigante é esperado a cada ano.

Falta de água - Sabemos que 97% da água em nosso 
planeta é salgada, 1,75% da água está congelada em 
glaciares e 1,24% é água subterrânea, nem sempre 
apropriada para o consumo. O que resta é água potável, 
disponível para os seres vivos, mas também para outras 
atividades como agricultura e indústrias. O problema 
da escassez de água deve afetar 2/3 da população 
mundial na próxima década, ou seja, duas em cada três 
pessoas em todo o mundo correm o risco de ficar sem 
água

Fomes - Já temos mais de sete bilhões de habitantes 
no planeta e estudos indicam que seremos nove bilhões 
em 2045 e não haverá como alimentar tal número de 
pessoas.

Apostasia e o 
esfriamento do amor 
- Segundo os cientistas, 
o número de abortos 
no mundo aumentou 
de 50 milhões por ano 
entre 1990 e 1994 para 
56 milhões entre 2010 e 
2014. Somente no Brasil, 
a cada hora, uma mulher 
é afastada do trabalho 
devido ao aborto. Aproximadamente 800 mil pessoas 
cometem suicídio todos os anos no mundo.

Portanto, não esperemos até romper a bolsa. Jesus 
vai raptar os seus escolhidos antes que o pior aconteça; 
mas somente os que se tornaram dignos de evitar todas 
estas coisas que sobrevirão ao mundo. (Lucas 21:36).

AMOR OU IRA
Diante de tanta soberba, de tanto egoísmo, 

de tanta depravação, de tanta violência, de tanta 
transgressão às leis - sejam civis ou naturais; 
de tanto descaso com o semelhante, de tanta 
autossuficiência, de tanta blasfêmia, muitas vezes 
tenho me perguntado: Até onde irá a longanimidade 
de Deus? Sim, porque se estivesse em seu lugar, eu 
já teria dado um “pára-te quieto” à humanidade.  
Sejamos sinceros: o ser humano já estava há muito 
passado dos limites. Eu mesmo, com frequência, 
tenho me expressado aqui sobre essa questão, 
porque, por mais que avancemos no conhecimento 
científico, por mais riqueza que possamos produzir 
e acumular, por mais autossuficientes que possamos 
nos achar, nunca seremos um átomo sequer além 
daquilo que realmente somos. Mas como colocar 
isso em nossas mentes e corações? Então, de repente, 
estamos todos em casa, acuados, amedrontados, 
suscetíveis, resignados.  Onde foi parar toda a nossa 
arrogância?

Não quero aqui fazer apologia dos meus próprios 
pensamentos, por isso transcrevo trechos do Salmo 
2, deixando que a Palavra de Deus fale por si 
mesma: “Por que se enfurecem os gentios e os povos 
imaginam coisas vãs? Os reis da Terra se levantam, 
e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra 
o seu Ungido, dizendo: rompamos os seus laços e 
sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele 
que habita nos céus; o Senhor zomba deles. Na as 
ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os 
confundirá. (....) Agora, pois, ó reis, sede prudentes; 
deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor 
com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai 
o Filho para que se não irrite, e não pereçais no 
caminho; porque dentro em pouco se lhe inflamará a 
ira. Bem aventurados todos os que nele se refugiam”. 
(Versos 1-5,10-12).

Veja que a Palavra não é dirigida a um povo 
específico, a uma autoridade específica, a uma classe 
específica, mas sim uma advertência aos reis e aos 
povos; aos poderosos e aos fracos, por razões bem 
claras: a vaidade e o desejo de independência. Ora, 
não é exatamente isso que estávamos presenciando? 
Em que tempo na História a vaidade humana 
tem se exaltado tanto? Em que tempo da História 
a humanidade desprezou tanto ao Criador? E, 
preciso salientar algo bem específico que este 
Salmo refere: o desprezo e a aversão ao Filho de 
Deus; ao Ungido de Deus. Cristo tem se tornado 
objeto de escárnio, especialmente em nossa nação 
e, cresce assustadoramente a perseguição explícita 
ao cristianismo. Dados da missão Portas Abertas 
revelam que em cinquenta países o cristianismo 
sofre perseguição alta, grave ou severa. No ano 
de 2019, 4.305 cristãos foram martirizados, 1.847 
igrejas e prédios cristãos foram atacados e 3.150 
cristãos foram presos arbitrariamente. 

Prezado leitor: Não é Cristo o Salvador do 
mundo? Não morreu Ele na cruz pelos nossos 
pecados?  Não foi a vida de Cristo a mais 
incomparável prova de amor? Sim, porém o 
julgamento também está em Suas mãos: “Beijai 
o Filho para que se não irrite, e não pereçais no 
caminho; porque dentro em pouco se lhe inflamará a 
ira”.  Amor ou ira, são as únicas duas únicas opções: 
“Bem aventurados os que nele se refugiam”. 

TRAGÉDIAS OU SINAIS

Na História Sagrada, narrada na Bíblia 
encontramos  muitos acontecimentos trágicos que 
muitas vezes eram interpretados como  vinganças de 
um “deus  justiceiro”, onde  retribuía com castigos  
as maldades do mundo... e pobre e infeliz do coitado 
que  caía nas garras desse deus  tão irado e cruel !

Também no tempo de Jesus, havia esta 
mentalidade... e infelizmente também em nossos 
dias, diante de acontecimentos tristes, percebemos 
como as pessoas ficam estarrecidas, assustadas,  e às 
vezes surgem expressões: Deus foi injusto comigo! 
Por quê Deus permitiu isto? Até os que se dizem 
“ateus” dão-se o direito de questionar e praguejar 
contra o Criador, sem dó e sem piedade!

Considerar tragédias e desastres como castigo de 
Deus, no mínimo é ignorar que Jesus veio revelar 
um novo rosto de um Deus Pai Amoroso com um 
coração materno, “Deus Mãe”! onde  acolhe a todos 
como verdadeiros filhos(as) em seu Coração Divino 
Misericordioso!

Sábio é reconhecer, que ao invés de Jesus dizer, 
que a morte das criaturas se deve ao pecado e a 
culpa delas (Lc. 13,1-9), Ele mesmo nos convida 
a apreender das tragédias, desastres e mortes 
prematuras, que devemos valorizar o momento 
presente e nos converter com gestos e atitudes, que 
produzam frutos para o “Bem Comum”! Assim 
compreenderemos que a morte um dia virá para 
todos e a questão são os frutos (o legado), que 
deixaremos por termos passado por esta Vida. É a 
diferença que tivermos feito; as sementes plantadas 
e cultivadas no coração das pessoas, com certeza    
florirão e frutificarão trazendo beleza, alegria e 
sentido à vida do mundo!

Conscientes de que as tragédias e desgraças 
ou desastres não podem ser castigos da bondade 
do Deus de Jesus Cristo, perguntamo-nos: que 
sentido estamos dando a nossa Vida? Que sementes 
estamos cultivando no coração de nossas crianças e 
adolescentes para despertar esperança no coração de 
nossa juventude insegura diante de tantos desafios?                                                           
Neste dias “o Programa Religioso” foi interrompido 
e as Celebrações são realizadas sem a presença dos 
“fiéis”. 

Pedimos encarecidamente que permaneçam em 
casa e acompanhem a 

Missa da Saúde, 5ª feira às 15hs.pela Rádio FM 
Studio e AM Encantado e no Domingo às 8.30hs.
tornando nossos “Lares  Igrejas  Domésticas” ! 
Como no início do Cristianismo que não havia 
templos, a Igreja era nas Famílias “casas de Oração ”!

No Livro do Êxodo (3,7ss) Deus fala a Moisés; 
“Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, 
conheço os seus sofrimentos e  desci  para libertá-
lo... Vai Moisés!  Liberta o meu Povo!” Quaresma: 
Tempo que se chama agora; tempo de Conversão 
ouvindo e rezando a Palavra de Deus, cultivando 
Frutos de  Esperança e de  Paz !
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Charge do Patiño

BAIXE O 
APLICATIVO 

E OUÇA A
RÁDIO 

ENCANTADO 

NO CELULAR

ASSOCIAÇÃO ABRIGO 
COMARCA DE  ENCANTADO

Rua Alegrete, 1580  
 Bairro: São José - Encantado – RS

CNPJ.:10.524.306/0001-09 
 Telefones: (51) 3751-2867 

E-mail: larencantado@gmail.com

LAR ENCANTADO - 
Associação Abrigo Comarca de Encantado 

CNPJ 10.524.306/0001-09

EDITAL DE SUSPENÇÃO - 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da AACE - Associação Abrigo Comarca de 
Encantado, mantenedora do Lar Encantado, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, suspende 

por tempo indeterminado os associados para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, que iria ser realizada 

na Rua Alegrete, nº 1580, Bairro Jardim do Trabalhador, 
Encantado/RS, no dia 30 de março de 2020 às 08:00 

horas, em função da situação que encontra-se o país, com 
o Coronavírus – COVID 19.

Encantado/RS, 20 de março de 2020.

VALÉRIA DE CASTRO CALDAS 
 Presidente

Associação Abrigo Comarca de Encantado

Exerça a cidadania

A Secretaria Geral do 
Governo de Encantado 
informa que o serviço 
de recolhimento de lixo 
doméstico está mantido, 
porém o de recolhimento 
de entulhos nas ruas está 
suspenso temporariamente. 
A pasta pede a colaboração 
de toda a comunidade para 
não colocar entulhos na 
frente das casas e desta forma 

evitar outros problemas como 
a proliferação de insetos e 
doenças. 

A Secretaria ainda lembra 
que agora é a hora de todos 
fi carem em casa e se cuidarem. 
Também não é momento para 
corte de galhos e descarte de 
entulhos.  Como medida de 
precaução, a Prefeitura está 
apenas realizando serviços de 
emergência. 

ENCANTADO

Recolhimento 
de entulhos 
está suspenso 
temporariamente

Por medidas de precaução, 
em Encantado, a vacina 
contra a gripe H1N1, iniciou 
na segunda-feira (23) e 
foi realizada nas casas dos 
idosos acima de 60 anos. 
As equipes de saúde de 
cada bairro, devidamente 
identifi cadas, passaram nas 
residências para a vacinação. 
Foram vacinados os idosos 
acamados e cadastrados nas 
áreas de abrangência de cada 
posto de saúde, por ordem. 

Os idosos devem 

permanecer em casa.  Os 
profi ssionais da área da 
saúde foram vacinados na 
Praça da Bandeira. Este é 
o primeiro lote da vacina 
para este grupo prioritário 
enviado pelo Ministério 
da Saúde. A Secretaria da 
Saúde alerta que esta vacina 
não combate o coronavírus, 
apenas H1N1 (trivalente).  
Esta vacinação é uma 
antecipação da vacina que 
ocorre todos os anos na 
época de inverno.

encantado
Vacinação contra 
a Gripe H1N1 iniciou 
na segunda-feira
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Professora 
dá dicas para 
sedentários, 
idosos e 
quem já 
frequentava 
academia

Sedentários
As pessoas que não praticavam nenhuma 
atividade devem ter mais atenção. “Procure 
fazer movimentos leves, aproveite o espaço 
disponível, comece com caminhadas 
ao redor do pátio de sua casa, suba e 
desça escada, mas com cuidado, pois 
pode lesionar o joelho, por isso não 
exagere, comece com alguns minutos e 
vá aumentando gradativamente. Lembre-
se que você não está preparado pra um 
grande volume de exercícios no momento e 
sua musculatura não está fortalecida para 
movimentos de muito impacto. A grande 
jogada agora é observar os limites do seu 
condicionamento. Se tiver filhos, aproveite 
para brincar de pega - pega, esconde - 
esconde, morto - vivo, pois você estará 
interagindo com as crianças e também 
fazendo algum exercício”, exemplifica. 

Idosos 
A terceira idade também precisa se 
movimentar. Para eles, Mônica sugere 
apreciar e dançar algumas músicas, até 
da época da juventude, que poderão fazer 
bem para o corpo e a mente. “Coloque 
a música pra eles ouvirem e peça para 
dançarem ou então, que simplesmente 
façam uma caminhada no espaço 
disponível. Além de nos preocuparmos 
com o corpo, a mente neste momento de 
isolamento fica muito sensível, por isso 
a música é uma saída pra tornar estes 
momentos menos tristes”, salienta. 
A professora ainda ressalta que este 
período de mudanças gera muitas 
reflexões. “Toda mudança vem para mudar 
a energia que está em curso, para nos 
observarmos e refletirmos sobre como 
estávamos vivendo, por isso aproveite para 
olhar para dentro, se recolher e analisar o 
que você pode melhorar a partir de agora, 
se proponha a iniciar uma prática regular 
de exercícios físicos e ter uma alimentação 
saudável. Este é o caminho”, complementa 
Mônica. Ela ainda reforça que no Youtube 
pode ser observada a forma correta de 
execução dos exercícios. Além disso, 
destaca que é importante sempre ter a 
orientação de um profissional da área 
para evitar lesões. Neste período, o contato 
poderá ser feito através das redes sociais. 

Outras dicas: 
O Jornal Opinião também recomenda ler 
livros, assistir séries, documentários, filmes, 
executar novas receitas e organizar o lar. 

Xô preguIça!  
Faça exercícios físicos 
durante a quarentena

a pandemia do 
novo coronavírus 
mudou a rotina de 

muitas pessoas. Por conta 
das recomendações de 
isolamento social e para 
conter a disseminação 
da Covid -19, idosos e 
estudantes estão em casa. 
Além disso, várias empresas 
liberaram os funcionários 
para home office. Em 
virtude disso, os exercícios 
físicos são uma ótima 
oportunidade para manter o 
corpo ativo, criar resistência, 
disposição e ocupar a 
mente. 

A professora de educação 
física, Mônica Cima, destaca 
a importância de manter 
o corpo ativo durante a 
quarentena do coronavírus. 
“Sabemos que uma 
alimentação balanceada e 
saudável, dormir de sete 
a oito horas por dia e a 
prática regular de exercícios 
físicos fortalecem o sistema 
imunológico e que assim 
temos mais condições de 
enfrentar qualquer doença, 
inclusive a Covid - 19, 
de forma mais branda e 
menos agressiva. Porém 
é importante salientar que 
o sistema imunológico não 
fica forte de uma hora para 
outra. Se você já tinha 
inserido em sua rotina estes 
bons hábitos, ótimo, muito 
provavelmente seu corpo 
está forte, agora se até 
ontem você levava uma vida 
desregrada, não praticava 
exercícios físicos regulares, 
não se alimentava e nem 
dormia direito, muita calma 
nesta hora. Não será de 

uma hora para outra que 
você irá recuperar o tempo 
perdido”, explica. 

Segundo Mônica, quem 
já era ativo, frequentava 
academia de ginástica 
ou praticava qualquer 
outra atividade física 
pode adaptar a casa e 
realizar alguns exercícios 
como: agachamentos, 
afundos, corridinhas no 
lugar, polichinelos, saltos, 
deslocamentos laterais, 
flexão de cotovelo (apoio), 
barra e abdominais. 
Entretanto, ela destaca que 
é importante cuidar com a 
intensidade das atividades. 

AfundO AJudA 
A fOrtAlecer Os 
músculOs dAs 
pernAs e dOs 

glúteOs

ApOiO é reAlizAdO em pOsiçãO de prAnchA

O AgAchAmentO é cOnsiderAdO um dOs 
exercíciOs mAis cOmpletOs

fOTOS: DivuLgAçãO 

Elisangela Favaretto 
jornalista
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Anna Cláudia 
Anna Cláudia completou três meses. Ela é filha de Cláudia De 

Conto e Carlos Eduardo Dalla Lasta, que residem em Encantado.

NAtáliA ViAN

Bento
Bento completou três meses. Ele é filho de Letícia Bagatini 

Lorenzi e Miguel Walter Schmitz, que residem em Encantado.

NAtáliA ViAN

Comemoração dupla
No sábado (14), os irmãos Eduardo e Gaspar Poletto recepcionaram os amigos 

e familiares para comemorar a formatura em dose dupla. Eduardo formou-se em 
Engenharia da Computação e Gaspar em Redes de Computadores pela Univates. Eles 
recebem os parabéns dos pais Noi Pedro Poletto e Ivone Sartori Poletto. Na foto, Gaspar 
com a namorada Thais Fraporti e Eduardo com a esposa Amanda Castoldi Poletto. 

EliANE FAchiNEttO

Otto
Otto completou 8 

meses. Ele é filho de 
Katia Maria Zonatto e 
Ivo Ricardo de Assis 
Nogueira, que residem em 
Porto Alegre.

NAtáliA ViAN

Flávia Schaffer
No dia 21, a linda 

Flávia Schaffer completou 
20 anos. Ela recebe os 
parabéns dos familiares, 
com os desejos de uma 
vida repleta de saúde e 
realizações. 
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
No dia 24, a Lua entra na fase Nova em seu signo e promete 
sucesso na paquera e no romance. Timidez? Oi, o que é isso 
mesmo? Seu lado corajoso e atrevido vai falar mais alto! 

Touro (21/4 a 20/5)
Sua estrela vai brilhar intensamente nesta semana e quem 
garante é Vênus, seu planeta regente. Além de seguir todo 
serelepe em seu signo, o astro do amor não quer guerra com 
ninguém!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Poxa, Gêmeos, parece que Vênus está chateado com você. O 
planeta do amor está disposto a arrumar treta pro seu lado e 
segue infernizando o seu signo! 

Câncer (21/6 a 21/7)
Seus dias de sofrência estão contados, meu cristalzinho!  
Bem, pelo menos é a promessa dos astros pra esta semana. 
Enquanto a Lua Nova destaca seu carisma e deixa você 
super popular, outras influências cósmicas entram em cena e 
trazem promessas concretas para o seu coração.

Leão (22/7 a 22/8)
Leão, nesta semana não vai faltar iniciativa no emprego para 
realizar suas tarefas, resolver os perrengues e pensar fora da 
caixa. Muito proativona ou proativão, sim! A dica dos astros 
é aproveitar esse astral e investir em cursos para melhorar 
seu currículo.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virgem! Se tem um signo que tirou a sorte grande nesta 
semana, pode ter certeza que foi o seu! É que Vênus faz 
aspecto superpositivo com uma poderosa tríade planetária 
em seu paraíso astral, iluminando e abrindo seus caminhos 
na paixão.

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, nesta semana, assuntos familiares serão prioridade 
para você e isso pode, é claro, influenciar sua vida amorosa 
pra quem divide o lar com o parceiro - afinal, as únicas 
pessoas que estamos podendo encontrar são as que moram 
com a gente, né. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Ei, escorpião! Os astros avisam que esta semana será de 
muito trabalho - desde que seja tudo home office! É como 
dizem por aí: alguém tem que trabalhar!  Se você tem 
sociedade com parente, invista no jogo de cintura para não 
brigar, tá bom?

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, você que lute para crescer na vida - e você vai lutar 
mesmo! No trabalho, não vai faltar empenho e disciplina no 
cumprimento de suas tarefas, mesmo trabalhando de home 
office. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
É, Caprica, não tô nem te reconhecendo esses dias, viu? Tá 
tão mudado! Pois é, minha consagrada, pelo visto você anda 
seguindo os conselhos de Bela Gil e substituindo as coisas.   

Aquário (21/1 a 19/2)
Pois é, meus consagrados, parece que não é só Capricórnio 
que tá com tilt no sistema, não, viu? Aquário também está 
irreconhecível esta semana.  

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixes, eu vejo aqui que a Lua Nova vai mexer com o seu 
lado ciumento e pode deixar seu jeito meio esquentadinho 
nesses dias. Olha, se isso acontecer, eu recomendo 
fortemente que você anote essas dicas. Vai ajudar bastante, 
viu? 

fròtole del 
bigolin

Joãozinho vendedor 
de santos

Certo dia, Joãozinho foi pedir emprego em uma loja de 
imagens de santo. A dona da loja perguntou durante a 
entrevista:

- Você conhece cada uma desta imagens?
Com medo de ser rejeitado, ele mentiu:
- Sim, conheço todas!
Foi logo contratado. Mais tarde, veio uma velhinha e 

lhe pediu:
- Meu filho, eu queria uma imagem de São Jorge.
Ele foi buscar no estoque e quando voltou, vinha 

trazendo a imagem de São Pedro com a chave na mão. 
A velhinha então perguntou:

- Ei, São Jorge não tinha um cavalo?
Joãozinho pensou rápido e disse:
- Tinha, mas vendeu. Agora, ele tem um carro. Olha só 

a chave na mão dele!

Joãozinho e 
as criações

O fazendeiro chega na beira de um rio com sua criação 
de gado e pergunta para o Joãozinho:

- Este rio é fundo?
Joãozinho responde:
- Sei não, mas a criação do meu pai passa ai com a 

água no peito todos os dias.
Então o fazendeiro passa sua criação e lá pelo meio do 

rio todas as vacas se afogam.
Desesperado, ele pergunta para o menino:
- Seu pai cria o que filho da p***????
Joãozinho responde:
-Patos!

consulta com 
a vidente

- Como foi a consulta com aquela vidente famosa?
- Ora, nem quis perder tempo... 
- Por quê??
- Quando eu bati à porta, ela perguntou: “Quem é?”.
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