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eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

ARQUIVO JO

29/04 – Luci da Silva, 75 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.

30/04 – Mafalda da Silva (dona bila), 77 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

01/05 – Fernandes Canesco, 71 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.

02/05 – João Batista Cervi Junior, 18 anos.
Cemitério Católico de Relvado. Funerária Caridade.

04/05 – Marivone Benini da Silva, 52 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Mazzarino.

04/05 – Moacir José Bozzetto, 65 anos.
Cemitério Municipal de Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.

05/05 – Elma de Nes Fiorini, 84 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

05/05 – Aloísio Zanquetti, 38 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

06/05 – Ires Maria Lorenzi Roveda, 81 anos.
Cemitério de Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.

“Os leitos de UTI 
são importantes 
para o resguardo 
da vida dos 
munícipes e 
ainda para a 
classificação da 
nossa região, pois 
quantos mais 
leitos dispusermos, 
melhor será a 
nossa avaliação.”

DANIELA PIRES SCHWAB, 
promotora da Comarca de 
Encantado, em entrevista 
ao Grupo Encantado de 
Comunicação (GECom) 
nesta semana.

A melhor notícia do ano

Através da união de esforços entre a Administração Municipal de Encantado, 
Ministério Público e Hospital Beneficente Santa Terezinha foram conquistados 
cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Encantado. O espaço 
será utilizado no atendimento dos casos mais graves de coronavírus. 

ENGANEI-ME!

Talvez, daqui a algum 
tempo, de todas as 
minhas afirmações 

nesse espaço, encontrarei 
algumas em que eu tenha 
mudado de opinião. Isso 
não é algo desprezível, 
pois desde que não tenha 
compromisso com a 
vaidade, o ser humano 
é mutável. Tanto que o 
nome da minha coluna 
é reticências, uma vez 
que nenhuma verdade é 
absoluta e, após o término 
dessas linhas, o debate 
deve continuar, com 
direito ao contraponto 
propositivo e cordial. Sou 
a prova dessas mudanças 
na forma de pensar após 
analisar o contraditório, 
afinal, fui socialista, 
defensor de ditaduras 
como Cuba e fã de Che 
Guevara por mais de dez 
anos e, hoje, entendo que 
a liberdade é o único meio 
para a prosperidade social.  

Digo isso porque essa 
semana percebi mais uma 
das minhas mudanças 
de pensamento. Há 
alguns anos me tornara 
fã de João Doria, ainda 
apresentador de TV e 
empresário do lobby. 
Após sua posse como 
prefeito de São Paulo, 
me encantei com sua 
forma objetiva de atrair 
parcerias e implantar 
uma gestão que buscava 
desburocratizar o 
município, visando 
seu desenvolvimento. 
Em seguida torci pela 
sua eleição ao governo 
paulista e o via como 
um bom nome à 
presidência da república 
em 2022. Porém, por 

me permitir avaliar 
posições divergentes 
e fundamentadas, 
hoje entendo que João 
Doria não passa de 
um megalomaníaco 
disposto a tudo, 
inclusive, implodir 
o país e seu Estado 
para atingir seus 
objetivos pessoais. A 
grande prova desse 
comportamento 
maquiavélico (no 
sentido pejorativo 
da concepção) do 
governador paulista 
foi a ligação que ele 
fez para Paulo Guedes 
após a saída de Sérgio 
Moro do governo 
federal, sugerindo 
que o Ministro da 
Economia, um dos 
pilares de sustentação 
do país, abandonasse 
a gestão Bolsonaro, 
sob argumento de 
salvar sua biografia. 
Paulo Guedes 
categoricamente 
respondeu que a 
popularidade e os 
votos que elegeram o 
presidente sustentavam 
a manutenção do atual 
governo, dando por 
encerrado o assunto.

Independente de 
sua opinião sobre 
Bolsonaro, quero que 
você avalie a quem 
interessa implodir 
a nação com uma 
possível saída, nesse 
momento, do Ministro 
da Economia que, 
sabidamente, é o 
homem que garante 
investimentos 
estrangeiros no país? 
Essa é a prova que, 
para João Doria, mais 
importante que o 
desenvolvimento do 
Brasil é o seu interesse 
em ser presidente da 
república. Lamentável 
a postura deste cidadão 
que me deu mais uma 
demonstração que 
nossas posições podem 
ser mutáveis, desde que 
não fechemos os olhos 
para as cortinas que 
caem e desnudam os 
pseudo-heróis...
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Um sonho se realizando

O que há bem pouco tempo parecia uma realidade 
distante começa a se concretizar. Nos próximos 
20 dias, cinco leitos de UTI serão entregues para 

a  comunidade encantadense e regional. Não haverá o 
cadastramento no sistema SUS neste momento, sendo que 
o município de Encantado irá bancar o valor mensal nesta 
fase da doença covid-19.  O acordo foi costurado numa 
reunião na última quarta – feira, a partir de uma solicitação 
do Ministério Público, através da Dra. Daniela Pires Schawb, 
com participação da direção do Hospital Beneficente Santa 
Terezinha e Administração Municipal de Encantado.  A 
coluna pediu para que as partes interessadas e agentes da 
comunidade falassem sobre esta conquista.

Promotoria Pública
Em entrevista ao Grupo Encantado de 

Comunicação, a promotora de justiça Daniela Pires 
Schawb ressaltou a preocupação com a evolução em 
Encantado e região do quadro da pandemia. Em 
razão disso, foi expedida uma indicação para que o 
município aporte recursos nesta demanda. “Os leitos 
de UTI são importantes para o resguardo da vida dos 
munícipes e ainda para classificação da nossa região, 
pois quanto mais leitos dispormos melhor será a 
nossa avaliação”, disse. 

Admistração Municipal de 
Encantado – prefeito 
Adroaldo Conzatti

Perguntado pelo colunista sobre qual a 
importância da UTI neste momento e qual foi  o 
empenho da Prefeitura neste sentido:

“O empenho da Prefeitura é total para que 
se operacionalize logo os cinco leitos de UTI. A 
nossa meta é chegar junto com o Hospital aos dez 
leitos credenciados, pois o município assumiu o 
compromisso de dar cobertura aos custos da equipe 
médica pelo período de três meses ou até quando 
houver o credenciamento pelo Ministério da Saúde, o 
que representa aproximadamente R$ 240 mil por mês. 
A nossa grande preocupação é com a saúde de toda 
a população de Encantado e precisa ser protegida 
de todas as formas e a comunidade também precisa 
participar se protegendo. A UTI é a última instância 
para poder prestar assistência melhor possível àquelas 
situações mais graves. A importância da UTI é 
fundamental. É uma segurança para a comunidade e 
região, e neste momento é o coronavírus. As outras 
doenças também exigem UTI  e cada procedimento 
médico de média e alta complexidade sempre tem 
que ter a retaguarda da UTI  e que felizmente para 
Encantado e região está ficando bem próxima”.

Secretária Municipal 
de Saúde De Encantado

Clarissa da Rosa Pretto Scatolla enfatizou que 
trata-se de uma ação emergencial para que o 
Hospital possa oferecer um atendimento qualificado 
para as pessoas que precisarem de atendimento 
intensivo devido a contaminação por covid-19. “É 
algo provisório e em caráter de emergência. Todos 
os equipamentos estão aqui e esperamos que este 
recurso para contribuir no atendimento aos casos de 
coronavírus da nossa cidade”, explicou.

Evandro Klein -  
Administrador do HBST

“Com o aumento no número de casos confirmados 
de covid - 19 no Vale do Taquari e no nosso 
município, também aumenta o risco de casos com 
maior gravidade e com necessidade de tratamento 
intensivo. Em nossa região apenas os hospitais de 
Lajeado e Estrela possuem UTI e normalmente estão 
funcionando em sua capacidade máxima e com 
a pandemia aumentou ainda mais a necessidade 
de leitos de UTI. Com isso os cinco leitos de UTI 
para Covid, mesmo provisórios, são de extrema 
importância para o município, dando mais segurança 
para a comunidade e para os profissionais de saúde.

Dr. Fábio Vitória  - 
Corpo Clínico do HBST

“Neste momento, todo esforço que for realizado 
para preparar o setor de saúde para o enfrentamento 
adequado da pandemia é bem-vindo, ainda mais em 
nossa região, que possui elevado e crescente número 
de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, 
e que enfrenta um déficit de leitos em Unidades de 
Terapia Intensiva há muito tempo, bem antes de 
iniciar essa pandemia.

Temos um grande desafio pela frente: montar 
uma UTI em tempo recorde. Para isso, além dos 
recursos financeiros, equipamentos, insumos e espaço 
físico necessários para a sua viabilidade técnica, 
precisaremos, também, contar com especialistas em 
diversas áreas da medicina e da saúde, os quais ainda 
não possuímos em nosso quadro de profissionais. 
Existem parâmetros científicos que são essenciais 
para o funcionamento de qualquer UTI.

Acredito que, com muita responsabilidade, e 
com a união de esforços dos mais variados setores 
da comunidade, a UTI temporária para atender 
pacientes com complicações decorrentes da covid-19, 
poderá se tornar uma realidade em Encantado”. 

Presidente da Câmara de 
Vereadores de Encantado – 
Diego Pretto

Foi perguntado pelo colunista sobre a importância 
da abertura de cinco leitos neste momento e o futuro 
na área da saúde. 

“Para nossa comunidade essa abertura da UTI 
emergencialmente e a expectativa do andar da UTI 
ficar pronta até o final do mês, é muito importante. 
Em primeiro lugar e neste momento vamos ter uma 
segurança, pois haverão mais leitos a disposição de 
nossa região e em especial de Encantado. Pensando 
como comunidade é o amadurecimento do sistema 
médico, hospitalar, chegando ao último andar da 
alta complexidade, quando a gente tem uma UTI à 
disposição, consegue-se fazer outros tipos de cirurgias, 
mais complexas, que podem também fazer com que 
cheguem novos médicos, novos procedimentos e 
ampliar ainda mais a gama de atendimento para a 
população de nossa cidade e região, chegando neste 
nível podemos tentar conquistar outros patamares 
médicos, como tratamento do câncer,  atendimento 
à pessoas portadoras de doenças renais, entre outros.  
Nos últimos 25 anos foram muitos investimentos 
em saúde em nossa cidade. Esse sonho da UTI, que 
inicialmente parecia absurdo, mostrou-se de vital 
importância a partir da mobilização de todos. A 
Câmara de Vereadores vai  estar sempre à disposição 
de todas as lutas da comunidade encantadense e região 
no tocante a melhorar a qualidade de vida de todos”. 

Ederson da Rocha  
– Coordenador 
Adjunto da 
Coordenadoria 
Regional de Saúde 

Falando sobre a importância 
destes cinco leitos a disposição 
do sistema de saúde regional:  
“qualquer leito a mais que 
se coloca a disposição do 
sistema pode representar a 
oportunidade de salvar vidas. É 
fundamental a disponibilidade 
desses leitos para nossa região, 
pois as UTIs de Lajeado e 
Estrela poderão não dar conta 
da demanda de pacientes diante 
do pico da doença que vamos 
enfrentar nos próximos dias. A 
16ª CRS está à disposição em 
nome do governo do Estado 
para auxiliar na conclusão deste 
processo”. 

NOVO 
SECRETÁRIO

A secretaria 
da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
de Encantado tem 
novo titular, o senhor 
Waldemar Dullius que 
até  então exercia as 
atividades de Secretário 
de Obras Públicas.
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CORONAVÍRUS 

Pandemia faz o comércio 
regional se adequar

Na última 
semana, o governo 
do Rio Grande do 
Sul publicou um 
decreto de transição 
que ficará vigente 
até a publicação da 
norma que definirá o 
distanciamento social 
controlado que deverá 
ser implementado 
ainda na primeira 
quinzena de maio. A 
medida surgiu devido 
ao crescimento de 
casos confirmados de 
Covid-19 e de óbitos 
nas regiões dos Vales e 
do Norte do Estado. 

Em consonância 
com o governo 
estadual, o prefeito de 
Encantado, Adroaldo 
Conzatti, emitiu um 
decreto no domingo 
(03) onde permitia o 
funcionamento dos 
estabelecimentos 
comerciais até às 
20h, com exceção das 
academias e  igrejas, 
onde o horário de 
atendimento poderá 
ser estendido até às 
22h. Restaurantes, 
bares e lancherias 
devem funcionar 
somente da 11h às 
14h com 50% da 
capacidade e no 
restante do tempo, na 
modalidade de tele-
entrega, drive thru e 
take away apenas. 

Conforme o 
presidente da 
Associação Comercial 
e Industrial de 
Encantado (ACI-E), 
Rafael Fontana, 
“o comércio está 
trabalhando conforme 
os decretos oficiais, 
e em função disso, 
fazendo um esforço 
enorme, utilizando 
diversos meios para  
atender bem seus 
clientes nessa semana 
especial por conta 
do Dia  das Mães. 
Os estabelecimentos 
adotam medidas 
preventivas e 
receberam fiscalização 
comprovando os 
cuidados existentes 
para com os clientes 
e colaboradores. 

Manifestamos ao 
governo do estado 
que o comércio local 
está preparado para 
atender aos clientes 
com ações preventivas, 
diminuição de fluxo 
de pessoas, garantindo 
a saúde de todos. 
Mas dependemos das 
alterações no decreto 
estadual”, destaca. 

Da mesma forma, o 
presidente da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) Marcelo 
Peretti, destaca que 
“estamos trabalhando 
com portas fechadas 
e entregando a 
mercadoria por tele - 
entrega ou take way. O 
comércio está sentindo 
muito, pois as vendas 
não serão iguais em 
comparação com o ano 
passado. Vamos ver o 
que o governador vai 
decidir para a próxima 
semana, mas vendo a 
evolução dos casos em 
Lajeado, acredito que 
irá manter o comércio 
fechado”, ressalta. 

CONFIRA A OPINIÃO DE 
ALGUNS EMPRESÁRIOS

AutoPassos Reparação Automotiva
O comércio encantadense já sente os impactos 

da pandemia. Conforme o sócio proprietário da 
AutoPassos Reparação Automotiva, Guilherme 
dos Passos, para amenizar a situação, estão criando 
promoções, facilitando formas de pagamento nos 
cartões, enviando orçamentos por fotos, serviço de 
tele busca de carros e ainda usam as redes sociais 
diariamente para captação de novos clientes.

“Ainda não fomos afetados pela crise da pandemia 
por ser um serviço de manutenção. Pretendemos 
manter nossa empresa estável ao máximo possível. No 
cenário atual nota-se que muitas pessoas estão com 
medo da instabilidade no trabalho, por isso estão se 
mantendo mais reservadas nos orçamentos. Temos 
como perspectiva ser otimista. Acredito que logo a 
pandemia vai ser controlada e o mercado vai funcionar 
normalmente. 2020 ainda deve ser o ano da virada da 
crise econômica”, destaca. 

Casa Bertozzi
Para o comerciante, Ivan Bertozzi, da Casa Bertozzi, 

entre as medidas tomadas pela empresa está a redução 
da jornada de trabalho dos colaboradores, aumento 
da exposição em marketing e venda em marketplaces. 
“As pessoas estão em casa, com isso não gastam 
com roupa, também não querem gastar, pois não se 
sabe até quando vai a pandemia e nesse momento a 
estabilidade no trabalho está comprometida e também 
as lojas estão fechadas. O cenário atual é de baixa 
nas vendas, talvez uma retomada no verão e a nossa 
perspectiva é de que as vendas em marktplaces e site 
aumentem”, aponta. 

Pizzaria Bevianna
O setor alimentício também precisou se adaptar. Os 

irmãos Vera e Tiago Gheno são proprietários da Pizzaria 
Bevianna, em Roca Sales e explicam que em virtude dos 
decretos a pizzaria está fechada há mais de 50 dias. “Os 
nossos funcionários entraram no programa do governo 
federal, em que durante dois meses são remunerados 
pelo governo. Estão suspensos os contratos de trabalho e 
depois a empresa tem a obrigação de reassumir pelo menos 
por dois meses. No cenário atual, a perspectiva não é das 
melhores, nós vimos que até dezembro o movimento vai 
ser pequeno, as empresas de Roca Sales já demitiram e 
estão demitindo funcionários.  As que mantinham maior 
número de funcionários no município reduziram a carga 
horária e com isso diminuíram salários. Desta forma, as 
primeiras coisas que os clientes escolhem eliminar no 
consumo mensal são restaurantes e salões de beleza, que 
são chamados de supérfluos. E pizzaria é considerada 
supérfluo no momento em que estamos vivendo.  Temos 
tele busca e tele - entrega e um funcionário que trabalha 
como freelancer. Nós o pagamos  proporcional ao que 
vendemos”, destaca Vera.

Natália Vian Fotografia
A fotógrafa Natália Vian também se adaptou. “Os 

ensaios feitos, fizemos com todas as medidas necessárias, 
como uso de máscara, álcool em gel e distância de dois 
metros, e também demos preferência para ensaios ao 
ar livre. Durante o isolamento fizemos alguns ensaios 
newborn online, onde eu através de chamada de vídeo 
orientava os pais para posicionar o bebê e fotografar. 
Uma forma de registrarmos os primeiros dias dos bebês 
sem sair de casa. Então, pensando em nós, mas também 
pensando no próximo, decidimos não atender agora. 
Sabemos que para muita gente não está sendo fácil, então 
nossa solidariedade com estas pessoas. Precisamos nos 
colocar no lugar do outro, pensar no coletivo. Não é seguro 
fazermos fotos agora, mas estou estudando e avaliando 
todas as possibilidades, lendo artigos, acompanhando lives 
de médicos e me questionando quando poderemos voltar”, 
ressalta. 
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UMA CONVERSA FRANCA 
COM O PRESIDENTE 
EXECUTIVO DA DÁLIA 
ALIMENTOS

“Acho injusto fechar uma empresa que está 
cumprindo com todas as determinações e 
normas de saúde. Não sabemos onde isso vai 

parar”. Emocionado e com a voz embargada. Foi desta forma 
que o presidente executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto 
Figueiredo de Freitas, concedeu entrevista no � nal da manhã 
do feriado de 1º de maio. A conversa havia sido agendada na 
semana, na verdade uma fala que não demoraria mais de 15 
minutos, mas que transcorreu por cerca de uma hora. 

Preparação
Inicialmente, Carlos Alberto falou sobre a preparação da 

empresa para amenizar os impactos de saúde e � nanceiros 
na empresa. Conforme o executivo, “a empresa começou a 
trabalhar o enfrentamento quando a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) decretou estado de calamidade sanitária 
mundial. A partir de então, mesmo estando de férias e no 
exterior, onde visitava um � lho, via redes sociais, montamos 
um grupo formado por vários pro� ssionais da empresa 
médicos, dentistas, veterinários e demais pessoas ligadas a 
segurança do trabalho. 

Plano 
“A partir daquele momento elaboramos um plano com 

estratégias, baseado em duas ações. Uma, impedir que a 
doença fosse levada para o interior da empresa. Sabíamos que 
a doença iria se alastrar e atingir grande parte da população. 
Com isso criamos barreiras e estratégias que visavam a não 
contaminação. A outra, trabalhar com a doença dentro 
da empresa, mas tentando evitar que ela se alastrasse, se 
difundisse entre as pessoas. Precisávamos evitar o contágio 
entre os funcionários e com isso também que levassem para 
fora, para os familiares. Este plano é monitorado e a cada dia 
ou semana exige novas ações”, explica Freitas.

Grupos de combate 
De acordo com o presidente executivo, foram criados 

dois grupos de enfrentamento ao Coronavírus. “O primeiro 
foi denominado grupo Covid-19 Dália e após isso tivemos a 
necessidade de formar um segundo grupo, com cerca de 90 
pessoas, no qual participam gerentes, supervisores e todos os 
funcionários que trabalham no monitoramento da temperatura 
de todas as pessoas que entram na empresa. Com isso temos 
o planejamento e implantação das medidas de combate à 
Covid-19 e temos condições de atingir nossos objetivos”, frisa. 

Medo dos colaboradores
Carlos Alberto também relata o medo dos colaboradores em 

contrair a doença. “No início da pandemia os colaboradores 
sentiram muito medo, mas dentro do planejamento o primeiro 
trabalho foi o de informação, orientação. Além das informações 
da mídia o grupo repassou para todos os funcionários as 
orientações corretas. Tivemos inúmeras comunicações internas 
de como era a doença, como proceder, quais os cuidados e, 
principalmente, proceder de forma correta quando sentir 
algum sintoma. Nesta hora foi fundamental nosso trabalho de 
orientação. As pessoas precisavam saber e entender o que estava 
acontecendo e que a única coisa que podíamos fazer era ter 
os cuidados recomendados. Graças a este trabalho o medo foi 
reduzindo”, revela. 

Novos casos  
O executivo falou ainda sobre os novos casos. “Com o 

aumento de casos, inclusive nas cidades menores, tivemos que 
tomar novas medidas. Graças a Deus os municípios também 
redobraram as ações, mas em contrapartida a população 
também � cou mais assustada, os cuidados da população 
também aumentaram. A� nal, de nada adiantava as empresas 
tomar os cuidados se a população não se cuidasse”, comenta.

Alternativas 
“A única alternativa de controlar a doença é usar máscaras. 

Dentro da Cooperativa desde o início é obrigatório o uso de 
máscaras. Ninguém entra na empresa sem o equipamento. 
Desde que eles entram no ônibus é obrigatório o uso. O 
motorista está proibido de deixar qualquer pessoa entrar no 
coletivo sem a máscara. Na chegada à empresa eles passam 
por outro processo de triagem com medição da temperatura 
e troca da máscara. Além disso, na aferição da temperatura, 
distanciamento entre os postos de trabalho, lavar as mãos 
constantemente estamos fazendo com que o vírus não se 
propague. A empresa está trabalhando em conjunto com a 
administração e secretaria de Saúde e isto é fundamental”, 
salienta. 

Possibilidade de fechamento 
de frigoríficos 

Carlos Alberto se diz contrário ao fechamento de 
empresas que estejam cumprindo com todas as normas de 
saúde. “Isso seria uma medida drástica demais. Esta deve 
ser a última medida. As consequências serão enormes. Os 
frigorí� cos não têm culpa da existência da doença. Todos nós 
somos vítimas. Estamos fazendo todo o possível para que se 
evite a propagação. Não acho justo ser punido porque não 
conseguimos evitar que a doença entrasse na empresa. Não 
acho justo ser punido por ter contraído a doença. Vamos 
imaginar que pro� ssionais de saúde contraiam a doença 
dentro de um hospital. Como vamos resolver isso? Vamos 
fechar o hospital, porque uma minoria contraiu a doença, ou 
vamos tratar estas pessoas? Temos toda uma cadeia produtiva 
por trás disso. Temos que entender isso. A Dália abate 
semanalmente 14 mil suínos. Isso quer dizer que temos esta 
mesma quantidade nascendo no campo. Onde vamos alojar 
estes suínos que estão nascendo? Vamos soltar no campo? 
Como vamos alimentá-los? E aqueles que precisam ser 
abatidos vão passar do ponto de abate. A população de nossos 
associados é de cerca de 600 mil suínos nas diversas etapas. O 
que vamos fazer? Isso será um problema terrível, até mesmo 
ambiental, pois não poderemos sequer descartar e enterrar. 
Temos que obedecer a legislação sanitária brasileira. Acho 
injusto fechar um frigorí� co que está cumprindo com todas as 
normas. Temos a responsabilidade social com a comunidade 
e estamos prezando por ela. Nós do Dália estamos cumprindo 
todas as normas e recomendações. Se existir uma empresa 
que não esteja cumprindo com isso, as entidades sanitárias 
deverão tomar as atitudes cabíveis”, ressaltou. 

Infectados 
Carlos Alberto con� rmou, ainda, a infecção de 

funcionários. “Nós tivemos colaboradores infectados e que 
não sabiam que estavam doentes. No período de quatro 
dias não apareceram nenhum sintoma, mas eles podem 
ter transmitido para colegas ou familiares. A única coisa 
que podemos fazer é orientar, disponibilizar meios de 
combate. Nós temos o compromisso de monitorar todos os 
funcionários. Quem está cumprindo as normas não deve ser 
punido e sim deve ser ajudado, deve ser amparado”, destacou. 

Situação do 
mercado 

O presidente executivo 
relatou o cenário de 
vendas. “No início da 
pandemia ocorreu um 
certo dasabastecimento 
dos supermercados porque 
é obvio ninguém estava 
preparado para isso. Houve 
o fechamento de lancherias, 
restaurantes e outros locais 
onde as pessoas faziam as 
refeições e passaram a fazer 
em casa. Com isso faltou 
produto. Daí entrou a lei da 
oferta e procura e os preços 
aumentaram. Além disso, as 
pessoas � caram com medo 
da falta de produto, mas 
após com todos abastecidos 
percebemos uma grande 
redução de consumo. Posso 
garantir que os setores 
de carnes e lácteos estão 
enfrentando problemas 
sérios de rentabilidade, 
estoques altos e di� culdade 
de venda. O que está 
� uindo razoavelmente são 
as exportações. A situação 
do mercado interno está 
muito complicada. Os 
estabelecimentos que foram 
fechados não tiveram 
condições de quitar os 
títulos. As empresas que 
� caram abertas para 
manter o abastecimento da 
população estão tendo que 
ir ao mercado � nanceiro 
buscar dinheiro para capital 
de giro, mais aí se percebeu 
o aumento da taxa de juros 
e das garantias. Agora, 
com a liberação de linhas 
de credito pelo Governo 
Federal as empresas 
começam a ter fôlego para 
as atividades diárias”, relata. 

Custo 
empresarial 

Outra consequência 
da pandemia é o custo da 
produção. “Desde o início 
do problema obedecemos 
todas as recomendações do 
governo e mandamos para 
casa todos os funcionários 
do grupo de risco. Com isso 
estamos trabalhando com 
25% a menos de nossos 
funcionários. Dos 75% que 
restaram temos muitos que 
estão trabalhando em casa. 
Além disso, temos os dois 
grupos estratégicos com cerca 
de 90 pessoas que saíram da 
linha de produção. Há outra 
questão. Um termômetro 
que custava R$ 45 agora está 
sendo vendido a R$ 400, isso 
quando há no mercado para 
a compra. A Dália precisa 
de 60 aparelhos. Os kits de 
diagnóstico rápido que precisa 
ser utilizado sempre que 
um funcionário apresentar 
qualquer sintoma, que 
custava R$ 115 agora custa 
R$ 400. Este teste precisa ser 
aplicado em todos os colegas 
do setor e do ônibus. Isso quer 
dizer que precisamos de 10 a 
20 kits, dependendo do setor. 
Não sabemos como isso vai 
terminar, mas sabemos que 
a vida é a prioridade. Não 
estamos fazendo economia, 
tomamos todas as medidas 
necessárias”, frisou. 

Prejuízos na produção 
De acordo com Freitas, a falta de funcionários na linha de produção está começando a afetar a produção. “Se cada 

funcionário com sintoma leva para casa de 10 a 20 colegas, mais o quadro de coronavírus e o grupo de risco, temos um 
quadro extremamente reduzido e com isso afeta a produção diária. Por exemplo, temos 5.600 pernis que devem ser 
desossados por dia, pois o mercado não consome o corte com osso. Com isso, tem que � car estocado em uma câmara 
fria para se ver o que vai ser feito no futuro. Porém, para estocar precisamos ir ao mercado � nanceiro. Vocês não 
imaginam o desgaste, o estresse em trabalhar desta maneira. Estamos trabalhando de 12 a 14 horas/dia, seja na empresa 
ou fora dela. É muito comum fazermos reuniões por grupos de Whatsapp, até por volta da 1h da madrugada e os ônibus 
começam a chegar nas industrias às 4h30min onde já tem uma equipe pronta para monitorar e autorizar ou não a 
entrada. E diante de qualquer dúvida um dos seis integrantes do grupo são contatados”, comenta. 
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BRASIL: E COMO 
FICA A ECONOMIA ?

A economia, nestes tempos de pandemia, está 
no centro das preocupações do Ministério 
da Economia, de empresários e investidores, 

governantes, e, principalmente, a população que já 
sente os efeitos brutais do surto. Sem catastro� smo, 
mas com realismo, o contexto é preocupante com o 
agravamento dos problemas: fechamento de micro, 
pequenas e médias empresas, desemprego crescente, 
diminuição de salários, e queda de arrecadação 
dos governos (União, Estados e Municípios), atraso 
na folha de servidores, e redução de investimentos 
públicos básicos. Diante desse quadro, vem a 
pergunta de como � cará a economia.

ECONOMISTA
Para passar uma opinião 

sensata e equilibrada 
sobre o futuro, a coluna 
consultou o economista-
chefe da Unidade de 
Estudos Econômicos da 
FIERGS, André Nunes 
de Nunes. Ele, que tem 
conduzido  pesquisas 
e estudos econômicos, 
começou a� rmando que, 
“possivelmente teremos 
a maior queda anual no 
PIB da história, nesse 
momento projetamos 
algo na casa dos 6%. O 
caso do Rio Grande do 
Sul é ainda mais grave, 
pois tivermos estiagem 
nesse ano”. Considera 
que o impacto dessa 
crise sobre o mercado de 
trabalho é devastador. 
“Na comparação com o 
último trimestre de 2019, o 
número de desempregados 
subiu para 12,9 milhões no 
primeiro trimestre desse 
ano, uma alta de 10,5%. 
Nos próximos meses 
esperamos uma piora 
signi� cativa nesse quadro”.
Mas, a preocupação 
maior é com os micro, 
pequenos e médios 
negócios, comerciais, 
industriais e de serviços. 
André Nunes salientou 
que “nós economistas 
temos di� culdade de 
avaliar a evolução clínica 
da pandemia, mas existe o 
risco de que existam ondas 
de abertura e fechamento 
da atividade a depender 
do aumento do contágio e 
da capacidade dos sistemas 
de saúde. Essa incerteza 
prolongada é fatal para os 
pequenos negócios e para 
os segmentos de turismo e 
eventos”. 

INDÚSTRIA
Conforme pesquisa da Fiergs, 97,6% das 

indústrias foram atingidas pela crise e a maioria 
de maneira negativa. Os indicadores apontam 
o recuo nas vendas, queda do faturamento e 
cancelamento de encomendas. Muitas registram 
inadimplência dos clientes, e di� culdades na 
aquisição de insumos e matérias-primas e acesso 
a crédito. Nesta situação, empresas têm problemas 
para pagar tributos, fornecedores, salários, energia 
e aluguel, e são obrigadas a cortar a produção. Com 
relação a empregados, praticamente todas tiveram 
que tomar medidas para se ajustar à redução da 
produção e conter a disseminação da doença, como 
o afastamento de funcionários do grupo de risco e 
campanhas de esclarecimento. As consequências 
para o emprego: 60% das empresas consultadas 
admitem que pretendem fazer demissões. E os 
investimentos da indústria sofrerão redução, pois as 
fábricas pararam sua produção e estão com grande 
ociosidade e estoques de produtos � nais muito 
baixos. As condições � nanceiras também sofrem 
abalos, com diminuição nos lucros e di� culdades de 
para capital de giro.

BOM SENSO
A situação da indústria, o principal motor da 

economia, é uma face do impacto da pandemia 
na economia brasileira, que terá re� exos em toda 
a sociedade, nas empresas privadas e estatais e nos 
governos, provocando sérios problemas de geração 
de emprego e renda. A nação espera que o “vírus” da 
sensatez, da racionalidade e da sabedoria contagie as 
autoridades do presidente da república, do Congresso 
Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da grande 
imprensa. Que pensem mais no povo e nas gerações 
futuras. A história não será condescendente com 
àqueles que, irresponsavelmente, estão desdenhando 
da pandemia e da economia, presente nas vidas e nas 
consciências dos brasileiros, mantendo interesses 
demagógicos e populistas. 

O 
Economista 

André Nunes 
de Nunes 

palestrará 
nesta quinta 
(5), às 19h, no 

auditório 
da ACISAP em 
Santa Rosa 
(RS) / Foto: 

Reprodução

DUDU LEAL - FIERGS

ROTATIVO
Em função da situação 

de calamidade pública 
no município devido à 
pandemia da Covid-19 
(Novo Coronavírus) e 
situação de emergência 
devido à estiagem foi 
publicado um decreto 
no dia 6 de maio, 
suspendendo a cobrança 
do Estacionamento 
Rotativo entre às 12h e 
13h, perdurando até 30 
de novembro.

ARQUIVO OPINIÃO

rotativo deixará de ser 
cobrado entre às 12 e às 13h
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ENCANTADO

Vereadores rejeitam projeto 
de compra de área de terras

em sessão de quatro horas, placar da votação ficou em 7x3

Por sete votos a três, os vereadores 
de Encantado rejeitaram o 
projeto da compra de uma área 

de terras ao lado do Parque João Batista 
Marchese. O terreno de 42 mil metros 
quadrados, pertencente à família 
Zuchetti, tinha valor aproximado de R$ 
2,9 milhões. O pagamento seria feito da 
seguinte forma: R$ 700 mil de entrada 
e 35 parcelas por mês de R$ 65 mil. A 
ideia do Executivo era ampliar o Parque 
para oferecer melhor estrutura para os 
eventos, principalmente, o espaço de 
estacionamento. 

O texto estava de posse dos 
parlamentares desde 12 de fevereiro. 
Além da análise das comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, os 
vereadores se abasteceram de laudos 
técnicos de engenheiros e de avaliações 
de imobiliárias. A sessão de segunda-
feira (4) teve duração de quatro horas 
e voltou a ser realizada pelo sistema de 
videoconferência, com os vereadores 
em suas casas.

Votaram contra Andresa de Souza/
Yê (MDB), Luciano Moresco (PT), 
Valdecir Cardoso (PP), Celso Cauduro 
(MDB), Sander Bertozzi (PP), Cláudio 
Roberto da Silva (MDB) e Moacir 
Tramontini (PTB). A favor foram 
Valdecir Gonzatti (MDB), Marino 
Deves (PP) e Jaqueline Taborda 
(PSDB). O presidente Diego Pretto não 
participou da votação, porém opiniou 
ser contra à matéria.

O argumento dos políticos que 
rejeitaram o projeto foi praticamente o 
mesmo: no momento, a crise provocada 
pela pandemia do coronavírus não 
permite altos investimentos com 
dinheiro público. 

Andresa de Souza/Yê (MDB) revelou 
que o prefeito Adroaldo Conzatti lhe 
confidenciou já possuir um “Plano 
B”, que seria a desapropriação de uma 
parte do terreno e o pagamento à vista 
aos proprietários. Celso Cauduro 
(MDB) contou que chegou a sugerir 
a Conzatti retirar o projeto de pauta. 
“Antes da pandemia, eu era a favor, até 
porque seria um baita investimento 
para o futuro. Mas agora não. Os 
servidores municipais estão em pânico, 
pensando se vai ter dinheiro para a 
folha de pagamento. Recebi umas 50 
ligações de pessoas, apenas umas três 
eram a favor da compra”, comentou. 

Para Luciano Moresco (PT) foi uma 
das votações mais difíceis dos últimos 
sete anos, pelos sentimentos de amizade 
envolvidos com integrantes da família 
proprietária. Ele também criticou a 
pressão exercida pelo Executivo contra 
os vereadores para que aprovassem 
o projeto. “Ao mesmo tempo, não 

vejo, para os próximos 10 anos, uma 
urgência tão grande para a utilização 
dessa área no Parque”, afirmou. Valdecir 
Cardoso (PP) citou as projeções 
de diminuição na arrecadação dos 
municípios em 30% devido ao 
coronavírus. “Fiz uma enquete com 
algumas pessoas e 75% eram contra a 
compra da terra”, disse. “Não sabemos 
o que vem pela frente. A situação está 
complicada. Nesse momento de crise, 
não tem como aprovar”, alegou Sander 
Bertozzi (PP). 

Moacir Tramontini (PTB) ponderou 
que as primeiras análises que fez do 
projeto eram favoráveis à aprovação. 
“Mas aí veio a pandemia, uma situação 
diferente, que assola o nosso povo. 
Não sabemos o que nos espera. Não 
é hora de liberarmos R$ 700 mil e 
depois assumir parcelas de R$ 65 mil 
que vai entrar nos próximos governos”, 
ponderou.

O ARGUMENTO 
DOS FAVORÁVEIS

Pelo lado dos que foram favoráveis, 
Valdecir Gonzatti (MDB) disse que 
defendeu o projeto desde que ingressou 
na Câmara no dia 12 de fevereiro. 
“Tenho certeza que o prefeito tem 
o `Plano B` e tomara que possamos 
adquirir parte daquela área de terras”, 
comentou. 

Já Marino Deves (PP) salientou que 
aprovou o projeto, sobretudo, pelas 
garantias do prefeito na capacidade 
financeira do município. “Há R$ 900 
mil referentes à alienação de bens 
por intermédio da venda de uma 
propriedade que estão depositados na 
conta do Município, além de R$ 400 mil 
de recursos próprios. Não há prejuízo 
para as áreas da saúde e agricultura. É 
um voto de confiança ao prefeito, que 
nos garantiu que existem recursos para 
as outras finalidades e também para 
comprar o terreno”, disse. 

Jaqueline Taborda (PSDB) elogiou 
o modelo de gestão do atual governo 
que resultou, segundo ela, de 2017 até 
agora, em cerca de R$ 10 milhões de 
economia. “São reduções no quadro 
de cargos em comissão, economia de 
telefone e revisão de contratos. Com 
essa economia toda é possível fazer 
investimentos e trabalhar pelo nosso 
município. Em primeiro lugar, sem 
dúvida, está a saúde. Mas precisamos 
também pensar no amanhã e não parar 
de qualquer forma”, comentou.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

NA TRIBUNA
>> Celso Cauduro (MDB) trouxe a preocupação dos feirantes de Encantado 

com as perdas pela não aquisição dos produtos agrícolas para a merenda 
escolar. “Eles plantaram, tem as hortaliças para vender para a Prefeitura e 
estão com medo que pode ficar tudo perdido na roça”, comentou Cauduro, que 
sugeriu ao Executivo distribuir os produtos para as famílias carentes.

>> Luciano Moresco (PT) confessou que, recentemente, em um contato 
que teve com o prefeito Adroaldo Conzatti, chegou a comentar com ele 
que avaliasse a possibilidade de substituir a secretária de Educação, Greicy 
Weschenfelder. “Havia uma reclamação, por parte de quem convive com ela, 
de dificuldade de contato. Eu nunca tive esse problema com a Greicy. Sugiro 
que ela reveja sua postura de relacionamento, ouça mais do que fala e se 
comunique melhor com o Conselho Municipal de Educação”, disse Moresco.

>> Marino Deves (PP) cobrou do Executivo a execução do acesso a uma 
propriedade da Barra do Guaporé que trabalha com a produção de ovos 
férteis. Segundo Deves, a Câmara aprovou o repasse de recursos para a 
aquisição da área de terras e, no projeto de lei, constava a responsabilidade do 
Executivo em fazer o acesso para o tráfego de caminhões pesados. “Passados 
dois meses da aprovação do projeto e isso ainda não foi feito”, relatou.

>> Valdecir Cardoso (PP) agradeceu aos colegas pela aprovação unânime 
do projeto legislativo por ele proposto que torna obrigatória a inserção do 
símbolo mundial de conscientização dos Transtornos de Espectro Autista (TEA) 
nas placas de atendimento prioritário. 

>> Andresa de Souza/Yê (MDB) reclamou do comportamento da nova 
secretária de Obras de Encantado, Deise Buffon. Yê disse que, após agradecer 
o Executivo pelo conserto da estrada da Linha Chiquinha, recebeu mensagens 
da secretária dizendo que a obra foi feita não pelo pedido da vereadora, mas 
sim porque estava no cronograma da secretaria. “Eu lembro quando essa tal 
de Deise entrou na nossa prefeitura para trabalhar. Ela tinha medo de tudo, 
não sabia nem olhar para os lados. E hoje ela está no poder querendo ser o 
que ela não pode ser tendo um cargo público. Dizendo que o meu pedido não 
valeu nada. Tenho em mãos o pedido de melhorias na linha Chiquinha desde o 
dia 15 de fevereiro”, desabafou Yê. 

>> O presidente Diego Pretto (PP) fez comentários sobre o trabalho 
da secretaria de Educação. “É um posicionamento às vezes arbitrário e 
destemperado que se vê na secretaria de Educação, muito diferente do 
ótimo trabalho das diretoras, funcionários e professores. Não combina com 
a educação de Encantado a prepotência, a agressividade e, muitas vezes, 
falta de respeito para com os demais colegas. Não é também vindo e fazendo 
foguetismo, barulho e bagunça, e não fazer nada realmente, que vamos 
encontrar resultados positivos para a nossa educação. O nosso Município 
deve ter um novo direcionamento para a educação, em que se respeitem 
professores, diretores, funcionários e alunos”, afirmou.

vereadores participaram de suas casas por videoconferência

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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ENCANTADO

Vereadores rejeitam projeto 
de compra de área de terras

em sessão de quatro horas, placar da votação ficou em 7x3

Por sete votos a três, os vereadores 
de Encantado rejeitaram o 
projeto da compra de uma área 

de terras ao lado do Parque João Batista 
Marchese. O terreno de 42 mil metros 
quadrados, pertencente à família 
Zuchetti, tinha valor aproximado de R$ 
2,9 milhões. O pagamento seria feito da 
seguinte forma: R$ 700 mil de entrada 
e 35 parcelas por mês de R$ 65 mil. A 
ideia do Executivo era ampliar o Parque 
para oferecer melhor estrutura para os 
eventos, principalmente, o espaço de 
estacionamento. 

O texto estava de posse dos 
parlamentares desde 12 de fevereiro. 
Além da análise das comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, os 
vereadores se abasteceram de laudos 
técnicos de engenheiros e de avaliações 
de imobiliárias. A sessão de segunda-
feira (4) teve duração de quatro horas 
e voltou a ser realizada pelo sistema de 
videoconferência, com os vereadores 
em suas casas.

Votaram contra Andresa de Souza/
Yê (MDB), Luciano Moresco (PT), 
Valdecir Cardoso (PP), Celso Cauduro 
(MDB), Sander Bertozzi (PP), Cláudio 
Roberto da Silva (MDB) e Moacir 
Tramontini (PTB). A favor foram 
Valdecir Gonzatti (MDB), Marino 
Deves (PP) e Jaqueline Taborda 
(PSDB). O presidente Diego Pretto não 
participou da votação, porém opiniou 
ser contra à matéria.

O argumento dos políticos que 
rejeitaram o projeto foi praticamente o 
mesmo: no momento, a crise provocada 
pela pandemia do coronavírus não 
permite altos investimentos com 
dinheiro público. 

Andresa de Souza/Yê (MDB) revelou 
que o prefeito Adroaldo Conzatti lhe 
confidenciou já possuir um “Plano 
B”, que seria a desapropriação de uma 
parte do terreno e o pagamento à vista 
aos proprietários. Celso Cauduro 
(MDB) contou que chegou a sugerir 
a Conzatti retirar o projeto de pauta. 
“Antes da pandemia, eu era a favor, até 
porque seria um baita investimento 
para o futuro. Mas agora não. Os 
servidores municipais estão em pânico, 
pensando se vai ter dinheiro para a 
folha de pagamento. Recebi umas 50 
ligações de pessoas, apenas umas três 
eram a favor da compra”, comentou. 

Para Luciano Moresco (PT) foi uma 
das votações mais difíceis dos últimos 
sete anos, pelos sentimentos de amizade 
envolvidos com integrantes da família 
proprietária. Ele também criticou a 
pressão exercida pelo Executivo contra 
os vereadores para que aprovassem 
o projeto. “Ao mesmo tempo, não 

vejo, para os próximos 10 anos, uma 
urgência tão grande para a utilização 
dessa área no Parque”, afirmou. Valdecir 
Cardoso (PP) citou as projeções 
de diminuição na arrecadação dos 
municípios em 30% devido ao 
coronavírus. “Fiz uma enquete com 
algumas pessoas e 75% eram contra a 
compra da terra”, disse. “Não sabemos 
o que vem pela frente. A situação está 
complicada. Nesse momento de crise, 
não tem como aprovar”, alegou Sander 
Bertozzi (PP). 

Moacir Tramontini (PTB) ponderou 
que as primeiras análises que fez do 
projeto eram favoráveis à aprovação. 
“Mas aí veio a pandemia, uma situação 
diferente, que assola o nosso povo. 
Não sabemos o que nos espera. Não 
é hora de liberarmos R$ 700 mil e 
depois assumir parcelas de R$ 65 mil 
que vai entrar nos próximos governos”, 
ponderou.

O ARGUMENTO 
DOS FAVORÁVEIS

Pelo lado dos que foram favoráveis, 
Valdecir Gonzatti (MDB) disse que 
defendeu o projeto desde que ingressou 
na Câmara no dia 12 de fevereiro. 
“Tenho certeza que o prefeito tem 
o `Plano B` e tomara que possamos 
adquirir parte daquela área de terras”, 
comentou. 

Já Marino Deves (PP) salientou que 
aprovou o projeto, sobretudo, pelas 
garantias do prefeito na capacidade 
financeira do município. “Há R$ 900 
mil referentes à alienação de bens 
por intermédio da venda de uma 
propriedade que estão depositados na 
conta do Município, além de R$ 400 mil 
de recursos próprios. Não há prejuízo 
para as áreas da saúde e agricultura. É 
um voto de confiança ao prefeito, que 
nos garantiu que existem recursos para 
as outras finalidades e também para 
comprar o terreno”, disse. 

Jaqueline Taborda (PSDB) elogiou 
o modelo de gestão do atual governo 
que resultou, segundo ela, de 2017 até 
agora, em cerca de R$ 10 milhões de 
economia. “São reduções no quadro 
de cargos em comissão, economia de 
telefone e revisão de contratos. Com 
essa economia toda é possível fazer 
investimentos e trabalhar pelo nosso 
município. Em primeiro lugar, sem 
dúvida, está a saúde. Mas precisamos 
também pensar no amanhã e não parar 
de qualquer forma”, comentou.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

NA TRIBUNA
>> Celso Cauduro (MDB) trouxe a preocupação dos feirantes de Encantado 

com as perdas pela não aquisição dos produtos agrícolas para a merenda 
escolar. “Eles plantaram, tem as hortaliças para vender para a Prefeitura e 
estão com medo que pode ficar tudo perdido na roça”, comentou Cauduro, que 
sugeriu ao Executivo distribuir os produtos para as famílias carentes.

>> Luciano Moresco (PT) confessou que, recentemente, em um contato 
que teve com o prefeito Adroaldo Conzatti, chegou a comentar com ele 
que avaliasse a possibilidade de substituir a secretária de Educação, Greicy 
Weschenfelder. “Havia uma reclamação, por parte de quem convive com ela, 
de dificuldade de contato. Eu nunca tive esse problema com a Greicy. Sugiro 
que ela reveja sua postura de relacionamento, ouça mais do que fala e se 
comunique melhor com o Conselho Municipal de Educação”, disse Moresco.

>> Marino Deves (PP) cobrou do Executivo a execução do acesso a uma 
propriedade da Barra do Guaporé que trabalha com a produção de ovos 
férteis. Segundo Deves, a Câmara aprovou o repasse de recursos para a 
aquisição da área de terras e, no projeto de lei, constava a responsabilidade do 
Executivo em fazer o acesso para o tráfego de caminhões pesados. “Passados 
dois meses da aprovação do projeto e isso ainda não foi feito”, relatou.

>> Valdecir Cardoso (PP) agradeceu aos colegas pela aprovação unânime 
do projeto legislativo por ele proposto que torna obrigatória a inserção do 
símbolo mundial de conscientização dos Transtornos de Espectro Autista (TEA) 
nas placas de atendimento prioritário. 

>> Andresa de Souza/Yê (MDB) reclamou do comportamento da nova 
secretária de Obras de Encantado, Deise Buffon. Yê disse que, após agradecer 
o Executivo pelo conserto da estrada da Linha Chiquinha, recebeu mensagens 
da secretária dizendo que a obra foi feita não pelo pedido da vereadora, mas 
sim porque estava no cronograma da secretaria. “Eu lembro quando essa tal 
de Deise entrou na nossa prefeitura para trabalhar. Ela tinha medo de tudo, 
não sabia nem olhar para os lados. E hoje ela está no poder querendo ser o 
que ela não pode ser tendo um cargo público. Dizendo que o meu pedido não 
valeu nada. Tenho em mãos o pedido de melhorias na linha Chiquinha desde o 
dia 15 de fevereiro”, desabafou Yê. 

>> O presidente Diego Pretto (PP) fez comentários sobre o trabalho 
da secretaria de Educação. “É um posicionamento às vezes arbitrário e 
destemperado que se vê na secretaria de Educação, muito diferente do 
ótimo trabalho das diretoras, funcionários e professores. Não combina com 
a educação de Encantado a prepotência, a agressividade e, muitas vezes, 
falta de respeito para com os demais colegas. Não é também vindo e fazendo 
foguetismo, barulho e bagunça, e não fazer nada realmente, que vamos 
encontrar resultados positivos para a nossa educação. O nosso Município 
deve ter um novo direcionamento para a educação, em que se respeitem 
professores, diretores, funcionários e alunos”, afirmou.

vereadores participaram de suas casas por videoconferência

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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RIO 
TAQUARI
sofre com 
a estiagem

A partir desta edição, Opinião apresenta uma série 
de reportagens sobre os reflexos da seca na região.

TEXTO E FOTOS: Elisangela Favaretto

Imagens do Rio Taquari 
impressionam pela ausência de água 
causada pela forte estiagem iniciada 

em novembro de 2019. Além disso, não 
há previsão de chuvas signi� cativas 
para os próximos dias, o que deixa 
produtores rurais e empresas em alerta 
e preocupa as autoridades quanto ao 
abastecimento de água. 

Dos 497 municípios que pertencem 
ao Rio Grande do Sul, até no início da 
tarde da quarta-feira (06), 346 cidades 
já registraram danos humanos em 
consequência da estiagem. Destas, 
332 já possuem decreto de situação de 
emergência, 235 já tem seus decretos 
homologados pelo governo estadual 
e 212 já possuem o reconhecimento 
Federal.

Em Encantado, a situação não 
é diferente e em alguns pontos do 
Porto XI, por exemplo, o rio pode 
ser atravessado a pé. Ademir Luiz 
Agnoletto, 69 anos, mais conhecido 
como Bilo, tem muita experiência 
quando o assunto é o Rio Taquari. 
Morador do bairro Navegantes, ele 
conta que a sua relação com o rio existe 

há décadas. “Se não fosse o rio, quando 
eu era criança nós íamos passar fome. 
Logo que eu casei, lembro que nos 
� nais de semana, eu e minha esposa 
íamos pescar para ter carne durante a 
semana e assim sobrava um dinheiro 
a mais. Naquela época tinha pouco 
serviço e a pesca também era uma 
fonte de renda”, explica.

Agnoletto lembra que, antigamente, 
quando não havia abastecimento, os 
moradores do bairro pegavam a água 
em baldes para consumo e, embora 
atualmente o nível esteja baixo, ele 
acredita que o rio já esteve em situação 
pior. “Eu acho que já vi o rio mais 
baixo. Lembro que as mulheres iam 
lavar roupas em cima das lajes lá no 
meio do rio. Isso faz mais de 50 anos. 
Devia ter � cado um meio metro mais 
baixo”, relembra. 

No Porto XI, a estiagem deixou 
visível uma pedra feita de cimento que 
era usada para amarrar as balsas que 
traziam madeira. Logo abaixo, também 
pode ser encontrado um “trapicho” 
onde eram amarradas as balsas para o 
descanso. Bilo observa com tristeza a situação do rio

continua nas páginas 9 e 10
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Cada 
vez 
mais 
raso

Em outro ponto de 
Encantado, Ademar 
Agostini, 63 anos, 
morador do bairro 
Jacarezinho, observa com 
tristeza o Arroio Jacaré, 
afluente do Rio Taquari, 
que está repleto de pedras 
e com pouca água. “Já 
teve uma seca quase igual, 
há mais de 10 anos. É 
triste ver ele secando e 
infelizmente a chuva não 
quer vir. O arroio tinha 
mais poços e hoje está 
cada vez mais raso. Eu 
costumava pescar muito e 
hoje não tem mais quase 
nada. No Jacarezinho 
quase nem corre mais a 
água”, observa. 

ademar agostini,  
de jacarezinho

arroio JACARÉ, em encantado

No Rio Grande do Sul, a 
estiagem está fazendo com que rios, 
poços artesianos e açudes sequem 
em diversas regiões do estado. 
Conforme o chefe do escritório da 
Emater/RS – Ascar de Encantado e 
técnico agrícola, Higor Barcelos e 
o engenheiro agrônomo, Eduardo 
Mariotti Gonçalves, a estiagem 
iniciou em novembro de 2019 e 
desde aquele período não houve 
chuvas significativas que pudessem 
alterar este cenário. 

“Segundo dados dos Serviços 
Geológicos do Brasil (CPRM) 
tivemos chuvas esparsas nos meses 
janeiro, fevereiro e março, porém 
insuficientes para acabar com a 
seca. Segundo este relatório, a 

cota média do mês de abril do 
Rio Taquari em Encantado é de 
183,2 centímetros e no dia 27 
de abril, o nível estava em 138 
centímetros. De acordo com 
o prognóstico informado pelo 
Centro de Pesquisas e Previsões 
Meteorológicas da UFPel,  estima-
se que os recursos hídricos naturais 
voltem a normalizar somente 
durante o inverno”, explicam. 

Conforme os responsáveis 
pela Emater, a estiagem vai gerar 
impactos para a comunidade 
encantadense. Na área urbana terá 
aumento nos preços dos alimentos, 
redução na oferta e qualidade dos 
produtos, prioritariamente dos 
hortifrutigranjeiros e redução na 

venda de produtos do comércio, já 
que a estiagem prejudicou a renda 
do agricultor. Para a comunidade 
rural, o impacto será na renda 
familiar e no aumento do preço dos 
produtos agropecuários in natura. 

Eles ainda explicam que a 
radiação solar é o que mais interfere 
nesta estiagem. “Tivemos uma 
situação parecida em 2011, com 
uma precipitação pluviométrica 
de 216,4 milímetros no período 
de novembro de 2011 até março 
de 2012. Na atual estiagem, 
encontramos um número maior no 
mesmo período, de 316 milímetros, 
porém, a intensa radiação solar foi 
uma condicionante prejudicial para 
a agricultura no período”, destacam.

Estiagem iniciou em novembro

Pedra usada para amarrar  
as balsas no Porto XI

REFLEXOS  
DA SECA

>> NA ÁREA URBANA 

- Aumento nos preços dos alimentos 

- Redução na oferta e qualidade dos produtos

- Redução na venda de produtos do comércio

>> NA ÁREA RURAL

- Impacto na renda familiar 

- Aumento do preço dos produtos 
agropecuários in natura. 

A força da 
enchente  
de 2001 

Agnoletto recorda que já teve a missão de 
cuidar do rio. “Eu trabalhei junto com uma 
empresa da barragem de Bom Retiro do Sul e eles 
me pagavam para cuidar do rio. Eu ligava para 
Roca Sales, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela e 
até Taquari para saber o nível. Por causa disso, 
conheço o rio ponto por ponto, onde a água entra 
e onde ela sai. Para termos uma noção, quando 
ele começa a encher ou baixar são necessárias 
nove horas para sentir o resultado em Lajeado. De 
Muçum até Encantado, a água precisa de três a 
quatro horas”, destaca. 

Além do conhecimento obtido, Bilo também 
lembra da força da enchente de 2001. “O rio 
Taquari também deu tristeza porque as enchentes 
eram mais violentas. Eu nunca perdi nada porque 
observava o rio e avisava as pessoas. Em 2001 
tivemos a maior enchente, que alagou tudo. 
Naquele tempo não tinha como a água sair e 
ela ficava de 30 a 50 dias no bairro. As pessoas 
rezavam para não chover mais, que viesse sol 
para secar e que elas pudessem voltar para casa. 
Conforme o rio baixava, as casas eram lavadas 
com aquela mesma água. Isso me marcou. Hoje 
vejo que o rio está seco. Todos se identificaram 
com o coronavírus e esqueceram da estiagem. 
Não sabemos quando vai chover, por isso temos 
que rezar e pedir chuva”, relata emocionado.   
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Perdas na área rural 
A Emater destaca que em Encantado, a 

estimativa de perda é de 25% na produção 
leiteira, 45% na produção de milho grão e 50% 
na produção de soja. Além disso, os efeitos no 
interior são aparentes. “Temos reservatórios, 
como açudes e barragens com baixo nível de 
água armazenada e nascentes enfraquecidas ou 
secas, fatores que afetam o abastecimento de 
água para as famílias e para a dessedentação 
animal. A cadeia da produção de alimento vai 
do setor primário até o consumidor, entende-se 
que subindo o preço dos insumos, o consumidor 
sentirá no bolso o preço dos alimentos”, 
exemplificam. Para amenizar a situação, a Emater 
auxilia a comercialização de produtos, através de 
políticas públicas e da feira virtual da agricultura 
familiar; orienta os agricultores que desejam 
acionar o Seguro Rural; confecciona laudos de 
comprovação de perdas para fins de Proagro; 
orienta e elabora laudos para prorrogação 
de dívidas agrícolas e realiza atendimentos 
seguindo as orientações dos decretos Municipais 
e autoridades em Saúde, a fim de evitar a 
disseminação da Covid-19. 

Em Roca Sales 
existem propriedades 
em seis comunidades 
com dificuldade no 
abastecimento de água 
para criação de bovinos, 
suínos e aves. As perdas 
econômicas são: soja 
40%, milho grão 40%, 
milho silagem 40%, 
uva 50% e leite 30%. 
Para isso, a Prefeitura, 
em parceria com a 
Emater, disponibiliza 
caminhões pipas para as 
propriedades; abertura 
de açudes e cisternas 
para reserva de água; 
proteção de fontes 
superficiais e laudos da 
Proagro para seguro 
agrícola. 

Conforme laudo 
da Emater, em Roca 
Sales, as comuniddes 
mais atingidas são as 
localidades de Parobé, 
Marechal Floriano, 
João Abbot, Marechal 
Hermes, Garibaldi, 
Borges de Medeiros, 
Fernando Abbot, 
Marques do Herval, 
Mariano, Coronel 
Flores, Nova, Bento 
Gonçalves, Barão do 
Rio Branco, Marechal 
Deodoro, Brasil, Barão 
do Triunfo, Júlio de 

Castilhos, Sete de 
Setembro, Benjamin 
Constant, 21 de Abril e 
Fazenda Lohmann. 

Nestas comunidades, 
as fruticulturas foram 
prejudicadas pela 
baixa precipitação. 
Na pecuária houve 
a diminuição das 
pastagens, o que 
diminui o alimento 
para os bovinos 
e influenciou na 
dessedentação de 
bovinos, suínos e aves. 

Na cultura da soja 
foram cultivados 
1900 hectares por 
110 produtores, 
com expectativa de 
produtividade de 3560 
quilos por hectare. 
Houve redução de 40% 
na produção.

Além disso, no 
milhão grão plantado 
por 880 produtores, 
milho silagem cultivado 
por 350 produtores, 
a redução também é 
estimada em 40%. Na 
uva, cultivada por 38 
produtores, redução de 
50%; na bovinocultura 
de leite, queda de 30% 
em 169 propriedades 
com finalidade 
comercial. 

GRUPO DE ESTUDO  
SOBRE A ESTIAGEM  

Em virtude desta situação, em nível regional, 
foi criado um grupo de trabalho composto pela 
Emater, Defesa Civil, Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), 
Federação das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs), Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari (Amvat), Conselho 
de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat) 
e Sindicato Rural para buscar alternativas e 
minimizar os efeitos da seca. 

O grupo foi criado há um mês e meio. Conforme 
o coordenador e gerente regional da Emater, 
Marcelo Brandoli, a orientação é que os prefeitos 
decretem situação de emergência. “Desta forma 
alertamos o Estado de que a situação está 
grave, pois os produtores e os municípios terão 
problemas na arrecadação. Este é o único grupo 
do Estado formado por várias entidades, que 
juntas trocam ideias. Nós queremos que o grupo 
fique permanente”, explica. 

Brandoli ainda explica que em 2010 a 
Unicamp e a Embrapa fizeram um estudo, 
onde constava que iriam diminuir as horas 
de frio, aumentar a temperatura e ficar mais 
seco. “Naquele ano ninguém deu bola e ainda 
disseram que o Rio Grande do Sul teria um 
prejuízo de R$ 7 bilhões em 2020 e agora 
chegamos aos R$14 bilhões. A tendência é ficar 
cada vez mais seco. Temos que reservar mais 
água, proteger as nascentes, ter mais reservas 
forrageiras e também mais seminários sobre o 
clima. A estiagem começou em novembro e não 
acumulou mais água, pois choveu pouco. Para 
termos uma ideia, evapora cinco milímetros de 
água por dia e no momento está evaporando 
mais água do que chove, por isso temos que nos 
preparar”, relata.   

O delegado da Coordenadoria Regional de 
Agricultura e Pecuária, Alvimar Lisot, faz um 
alerta. “A previsão é de pouca chuva, por isso 
temos que economizar água. A situação está 
crítica porque não tem mais água nos rios e 
a previsão é complicada para os próximos 
meses”, aponta. 

A maior seca 
da história DE 
MUÇUM

Em Muçum, conforme 
o levantamento de perdas 
relativas à estiagem, 
realizado pela Emater, 
todo o município está 
enfrentando a maior 
seca da história e todas 
as comunidades estão 
sendo atingidas. Além 
da perda de safra, a água 
para consumo das pessoas 
está desaparecendo 
diariamente.  Para isso, a 
Administração Municipal, 
através da Secretaria 
Municipal de Agricultura 
e Produção e Emater/RS-
Ascar, buscam soluções 
para o abastecimento, 
como a construção 
de novas redes, novos 
reservatórios, preservação 
de vertentes, transporte 
de água com caminhões 
pipa, principalmente para 
produtores de bovinos 
de leite, suínos e aves, 
além dos produtores de 
hortaliças.

Na bovinocultura de 
leite, o município possui 
31 produtores de leite que 
vendem para a indústria. 
Em função dos danos 
com as pastagens e baixa 
qualidade do milho 
silagem, além de falta de 
água de qualidade em 
algumas propriedades, 
é estimada uma queda 

de produção de 30% até 
o momento. Segundo a 
Emater, mesmo chovendo 
em um futuro próximo, 
deverá levar de cinco a seis 
meses para a situação ser 
normalizada. 

Além disso, Muçum 
possui uma área de 650 
hectares de soja, onde 
45 produtores tem uma 
produção estimada de 
1.950 toneladas. Pressupõe-
se uma perda de 35% da 
safra. Na cultura do milho 
existe uma área plantada 
de 850 hectares, com 151 
produtores, estimando  
uma produção total de 
5.100 toneladas, supondo-
se uma perda de 40%. No 
milho para silagem, existe 
uma área de 200 hectares 
plantados, mas 30% foi 
atingido pela estiagem. 
O município possui 25 
famílias que se dedicam 
a produção de hortaliças 
comercializadas nas 
feiras, no Programa de 
Aquisição de Alimentos e 
no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Entre 
as mais diversas variedades 
de hortaliças somam 406 
toneladas anual. A perda 
deve ser de 30%. 

prejuízos em  
comunidades 
de roca sales

encontro do arroio jacaré com o rio taquari
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CORONAVÍRUSCERCA DE R$ 240 MIL SERÃO INVESTIDOS PELO MUNICÍPIO

Hospital de Encantado terá cinco 
leitos de UTI para pacientes Covid

Ontem (7), Encantado 
teve confirmado mais 
dois casos de Covid-19. 
Esses dois testes foram 
feitos em laboratórios 
particulares. Agora, 
Encantado contabiliza 
18 casos confirmados da 
doença, sendo 16 testes 
feitos pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública 
do Estado (Lacen). 
Os novos casos são de 
dois homens, um de 47 
anos e outro de 26. Eles 
estão em isolamento 
domiciliar. 

Dos 18 pacientes 
confirmados, sete 
são considerados 
curados, cinco estão 
em isolamento familiar, 
dois estão internados 
no Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST) 
de Encantado. São dois 
homens, um de 47 anos e 
o outro de 44. 

Na UTI
Quatro pacientes estão 

em UTIs. Um homem 
de 58 anos que foi 
encaminhado na quarta–
feira (06) para Santa Cruz 
do Sul, além dos outros 
três que já estavam na 
Unidade de Tratamento 
Intensivo: uma mulher 
de 38 anos que está 
internada em Lajeado, 
uma mulher de 53 anos 
que está no Hospital de 
Estrela e um homem de 
40 anos que está na UTI 
em Santa Maria. 

Até no início da tarde 
de ontem (07), 240 
pessoas estavam sendo 
acompanhados por 
sintomas de síndromes 
gripais. Há um caso 
em análise, dez casos 
negativos e um caso 
descartado. 

Ainda sem poder 
contar com a 
nova Unidade 

de Terapia Intensiva 
(UTI), Encantado 
contará com cinco leitos 
para atendimentos dos 
casos mais graves de 
coronavírus. A estrutura 
será montada em uma ala 
do Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST).

A medida foi adotada 
após indicação do 
Ministério Público (MP) 
para a Administração 
Municipal no sentido de 
direcionar recursos para 
criação de um centro de 
atendimento a pessoas 
infectadas, visto que 
moradores da cidade 
estão sendo realocados 
para UTI’s em outros 
municípios. 

De acordo com a 
promotora de justiça 
Daniela Pires Schawb, 
há uma preocupação 
com a evolução em 
Encantado e região do 
quadro da pandemia. Em 
razão disso, foi expedida 
uma indicação para 
que o município aporte 
recursos neste demanda. 

“Os leitos de UTI 
são importantes para o 
resguardo da vida dos 
munícipes e ainda para 
classificação da nossa 
região, pois quantos 
mais leitos dispusermos 
melhor é a nossa 
avaliação”, disse. 

O prefeito Adroaldo 
Conzatti confirmou que 
vai atender a indicação 
do MP e estimou o 
investimento em R$ 
240 mil. “Encantado 
terá cinco leitos 
de UTI equipados 
com respiradores 
imediatamente, mesmo 
antes do credenciamento 
via Ministério da 
Saúde. O município 
garantirá o pagamento 
da equipe técnica da UTI 
enquanto não houver 
credenciamento, que é 
estimada em um prazo 
máximo de três meses”, 
afirmou Conzatti.

A secretária da Saúde 

de Encantado, Clarissa 
Da Rosa Pretto Scatolla, 
enfatizou que se trata de 
uma ação emergencial 
para que o hospital possa 
oferecer um atendimento 
qualificado a pessoas 
que precisarem de 
atendimento intensivo 
devido a contaminação 
por Covid-19. “É algo 
provisório e em caráter 
de emergência. Todos os 
equipamentos estão aqui 
e esperamos que este 
recurso para contribuir 
no atendimento aos casos 
de coronavírus da nossa 
cidade” afirmou.

Henrique Pedersini 
GECom

A UTI
Os leitos serão instalados em um espaço 

dentro do Hospital Beneficente Santa Terezinha. 
O local ainda está sendo avaliado pela direção 
da Casa de Saúde. Os profissionais contratados 
serão custeados por recursos repassados pela 
Administração Municipal. A ideia é que os leitos 
sejam utilizados até a regularização da UTI 
que está sendo construída em Encantado, que 
oferecerá 10 leitos.

homem de 60 anos
Segundo caso positivo 
em Roca Sales

A secretaria de Saúde comunicou que um homem 
de 60 anos foi diagnosticado com coronavírus. 
Após relatos de sintomas foram coletadas amostras 
e enviadas para análise. Trata-se de um senhor, que 
teve contato com outro paciente positivado. Ele está 
internado no Hospital Roque Gonzales, isolado e 
estável, sem agravamento do quadro. O primeiro 
paciente diagnosticado com coronavírus em Roca 
Sales está internado na UTI na cidade de Osório.

COVID-19

ENCANTADO TEM SETE 
PACIENTES CURADOS 

NÚMEROS DE 
ENCANTADO

18
casos confirmados

7
pessoas curadas

240 
pessoas monitoradas

1
em análise

1
descartado

10
resultados negativos

ATENÇÃO 
ENCANTADENSE!

Em caso de dúvidas e orientações sobre o 
Coronavírus, a comunidade pode contatar a 
Secretaria da Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social e o Centro de Operações Emergenciais 
(COE) de Encantado pelo telefone 51.99841.0235, 
que está disponível 24 horas. 

MUÇUM
HOMEM DE 37 ANOS É MAIS 
UM CASO SUSPEITO

A secretaria da Saúde atualizou o boletim referente 
à situação da Covid-19, o novo coronavírus, no 
munícipio e surgiu um novo caso suspeito. Trata-se 
de um homem, de 37 anos, que atua como vendedor 
externo. O exame foi realizado na quarta-feira (6). 
Na manhã de ontem (7), a coleta foi enviada ao 
Laboratório Central do Estado (Lacen/RS). Segundo 
a equipe de saúde, ele está em isolamento desde o 
dia 30 de abril. Mas, nos últimos dias, os sintomas 
se acentuaram. O município tem 12 famílias em 
isolamento; 50 dispensadas do isolamento por não 
apresentarem mais sintomas; um caso suspeito; três 
confirmados pelo Lacen; um confirmado por teste 
rápido; quatro curados e quatro negativos.

obra de 
ampliação do 
hospital de 
encantado

ELISANGELA FAVARETTO
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CORONAVÍRUSCERCA DE R$ 240 MIL SERÃO INVESTIDOS PELO MUNICÍPIO

Hospital de Encantado terá cinco 
leitos de UTI para pacientes Covid
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dois casos de Covid-19. 
Esses dois testes foram 
feitos em laboratórios 
particulares. Agora, 
Encantado contabiliza 
18 casos confirmados da 
doença, sendo 16 testes 
feitos pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública 
do Estado (Lacen). 
Os novos casos são de 
dois homens, um de 47 
anos e outro de 26. Eles 
estão em isolamento 
domiciliar. 

Dos 18 pacientes 
confirmados, sete 
são considerados 
curados, cinco estão 
em isolamento familiar, 
dois estão internados 
no Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST) 
de Encantado. São dois 
homens, um de 47 anos e 
o outro de 44. 

Na UTI
Quatro pacientes estão 

em UTIs. Um homem 
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gripais. Há um caso 
em análise, dez casos 
negativos e um caso 
descartado. 

Ainda sem poder 
contar com a 
nova Unidade 

de Terapia Intensiva 
(UTI), Encantado 
contará com cinco leitos 
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ELISANGELA FAVARETTO
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APARTAMENTOS:
Porto Quinze, c/02 dormitórios, 
72,16m² R$130.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 71,91m² 
R$ 210.000,00
Centro, c/01 dormitório, 70,62m² 
R$ 118.000,00
Centro, 03 dormitórios, 111,79m² 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 91,96m² 
R$ 370.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
133,32m² R$ 280.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
125,17 R$ 320.000,00
Residenciais Três Ilhas, Bairro Porto 
Quinze, em construção. Venha 
conferir

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

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

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

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

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
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.

Vende-se

Padaria bem 
localizada e com boa 
clientela na Estrada 
dos Imigrantes,160, 
sala 101, próximo ao 
Parque João Batista 
Marchese. Venda por 
motivos pessoais. 
Interessados contatar 
51 996477540 ou 51 
996990347

ACESSE O SITE

RDENCANTADO.
COM.

BR

E FIQUE BEM 
INFORMADO
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Mais um passo 
importante na 
Cooperativa 

Dália Alimentos foi dado 
nos dias 5 e 6 de maio de 
2020. A data marcou o 
primeiro alojamento dos 
pintos que começarão a 
ser abatidos dentro de 41 
dias, coincidentemente 
quando a Dália 
Alimentos completará 
73 de fundação, no dia 
15 de junho. A carga 
de pintos oriunda da 
Empresa Globo Aves de 
Chapecó, no estado de 
Santa Catarina, parceira 
da Dália, adentrou a 
barreira sanitária do 
condomínio localizado 
em Linha Tenente 
Fialho, no interior do 
município, e descarregou 
os primeiros animais.

A equipe que irá 
desempenhar as funções 
no condomínio, que 
foi inaugurado em 
março, é composta por 
seis empregados. O 
descarregamento da 
carga foi acompanhado 
pelo supervisor do Setor 
Frango de Corte, Edenir 
Medeiros da Silva e pelos 
técnicos responsáveis 
Vanderlei Michelon e 
Diego Aguiar, além dos 
funcionários da granja.

O próximo 
condomínio a receber 
os pintos será o de 
Encantado, a partir da 
segunda quinzena do 
mês de maio. O técnico 
Vanderlei Michelon, que 
acompanhou o projeto 
desde o início, incluindo 
as negociações para 
definição dos municípios, 
das áreas de terra e 
acompanhamento das 
obras, se emociona em 
falar da concretização do 
projeto. “É uma emoção 
muito grande ver os oito 
pavilhões povoados e o 
trabalho começando a 
fluir. Com certeza me 
motiva ainda mais por 
se tratar de um projeto 
que acompanhei desde 
o início. Agora estou 
na expectativa para 
o momento em que 
chegar o dia do primeiro 
carregamento para o 

abate”.
O gerente da 

Divisão Produção 
Agropecuária, Igor 
Weingartner, ressalta que 
coincidentemente o lote 
sairá do condomínio no 
dia 15 de junho, data do 
aniversário de fundação 
da cooperativa. “Nada 
foi programado e essa 
feliz coincidência nos 
remete a algo positivo. 
Todo esforço investido 
nestes condomínios, 
nos deixa orgulhosos, 
porque ali está o suor de 
muitas pessoas, desde 
a Dália Alimentos, 
por incentivar a ideia 
pioneira; os produtores 
associados, por 
acreditarem e confiarem 
na cooperativa; as 
prefeituras de cada 
município, que não 
mediram esforços para 
encontrarem as áreas 
de terra adequadas 
e darem o suporte 
necessário; as equipes 
técnicas, que foram 
incansáveis, o Sicredi; a 
Plasson; enfim, todos que 
participaram ativamente, 
comprovando que 
esse empreendimento 
é a prova do poder 
da cooperação e do 
associativismo”.

ESFORÇO 
COLETIVO

O presidente 
do Conselho de 
Administração, Gilberto 
Antônio Piccinini, 
considera que se trata de 
mais um marco histórico 
para a cooperativa e para 
os seus associados. “Foi 
e ainda é um esforço 
coletivo, construído 
por muitas mãos, 
com muitos braços 
fortes e muitas cabeças 
pensantes. O sentimento 
que temos hoje é 
de que todo esforço 
aplicado neste projeto 
tem como base a nossa 
Missão, que é promover 
o desenvolvimento 
econômico e social dos 
associados, funcionários 
e comunidade em que 
atuamos”.

A Cooperativa Dália 
Alimentos efetivou o 
seu primeiro negócio 
ligado à exportação 
de cortes de frango. O 
produto com a marca 
Dália compreende uma 
carga com 27 toneladas 
de pés congelados, 
adquirido pela Thomsen 
Food Line A/S, 
empresa dinamarquesa 
consolidada no mercado 
desde 2004, com 
escritórios de venda 
instalados no Brasil, na 
Cingapura e na China, 
atuando em 74 países. A 
Dália Alimentos opera 
com a Thomsen Food 
Line A/S desde o ano de 
2016 na negociação de 
cortes suínos.

Em relação à primeira 
exportação de cortes de 
frango Dália, o envio 
da carga será realizado 
por navio, no Porto de 
Rio Grande, com saída 
agendada para o dia 
21 de maio e previsão 
de chegada ao destino 
no dia 24 de junho. A 
produção é oriunda 

da unidade frigorífica 
de aves localizada em 
Palmas, na cidade 
de Arroio do Meio, 
inaugurada em dezembro 
passado.

Este primeiro 
negócio tem destino 
final Porto Príncipe, no 
Haiti, e o consignatário 
é a empresa Tasha 
Foods. No momento, 
o Setor Exportação 
da Dália Alimentos 
está em contato com a 
companhias marítimas 
realizando a cotação de 
fretes e a disponibilidade 
de espaço para que este 
embarque aconteça na 
data prevista.

O presidente 
Executivo da Dália 
Alimentos, Carlos 
Alberto de Figueiredo 
Freitas, comemora 
a conquista, 
caracterizando como 
mais um marco histórico 
para a Cooperativa 
Dália Alimentos. 
“Inauguramos o 
frigorífico de aves em 
dezembro, começamos 

dália alimentospróximo a receber os animais para o abate será encantado

Condomínio de Vespasiano Corrêa 
é o primeiro a alojar pintos 

Biossegurança: equipe técnica e de funcionários  
na granja com os primeiros animais alojados

primeira exportação de corte 
de frango VAI PARA O HAITI

a operar e a abater em 
fevereiro e em abril 
fechamos a primeira 
negociação comercial 
externa. Com certeza 
trata-se de um fato 
histórico e marcante, pois 
o mercado internacional 
para este segmento é de 
extrema importância 
para a sua viabilidade. 
Cada mercado valoriza 
para mais ou para menos 
o valor de determinado 
corte, portanto, é 
fundamental para a 
viabilidade de uma 
empresa que ela esteja 
presente no máximo 

de mercados possíveis, 
assim poderá buscar pelo 
melhor preço para cada 
tipo de corte. A Dália 
Alimentos é uma grande 
exportadora de carne 
suína e agora também 
ingressará e já vislumbra 
excelentes oportunidades 
de negócios também para 
a carne de frango em 
mercados internacionais”.

Planta industrial 
de abate de 
frangos de corte 
enviará primeira 
carga de produtos 
ao mercado 
externo ainda 
neste mês

FOTOS: CARINA MARQUES
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doutor ricardo

Neste ano de 2020 o XV Filó de Doutor Ricardo deverá ser realizado 
de maneira diferente em virtude da prevenção à saúde, com os riscos de 
contaminação com a Covid-19. A programação costumeira que caracteriza a 
“Terra do Filó” está cancelada, sendo que estas atividades que aconteceriam 
durante o mês de maio estão comprometidas devido a pandemia. Porém, várias 
ações estão sendo desenvolvidas neste mês dedicado ao filó e a lembranças do filó.

 Da mesma forma a 8ª StimanaTaliana será diferente. A secretaria de Educação 
está preparando atividades para os alunos e professores realizarem em casa 
durante o mês. A secretaria de Assistência Social com os grupos que mantém 
atividades de forma virtual, também estão organizando programação especial. 
Prédios públicos serão ornamentados, caracterizando o filó.

 “Nós vamos valorizar a nossa marca, nossa “Terra do Filó”. Conscientes de 
toda a situação atual, queremos que todos estejam prevenidos em relação aos 
cuidados da saúde, mas também, vamos vivenciar o filó de maneira diferente. 
Afinal, é nossa história, as vivências de cada família que vamos evidenciar, em 
especial neste mês dedicado ao filó. Vamos fazer história desta forma também, 
por isso, convido a todos a se engajarem nas atividades que serão propostas para 
manter o nosso evento”, enfatizou a prefeita Catea Rolante.

 Ornamentação de lojas
Uma das formas é a campanha da ornamentação de 

vitrines que já está acontecendo. Com a ornamentação 
característica de filó, vamos valorizar a história de 
Doutor Ricardo, a tradição e a originalidade da cultura 
italiana que continua presente na vida dos ricardenses.

 Todo o comércio e todos os interessados podem 
decorar seu empreendimento, sua casa para lembrar e 
valorizar o Filó de Doutor Ricardo, que acontece há 15 
anos consecutivos, tornando o visual diferente e atrativo, 
além de identificar a marca que Doutor Ricardo que vem 
se fortalecendo nos últimos anos: “Terra do Filó”.

 Filó em casa/família
Devido a situação atual, de cuidados e prevenção, 

cada família está convidada a realizar o filó em casa, com 
a presença dos membros da família que residem na casa, 
evitando aglomerações e observando todos os cuidados 
de prevenção. Seja para fazer um brodo, um amendoim 
na chapa, polenta, queijo, rezar, jogar, estar ao redor do 
fogão entre tantas outras coisas que fazem parte e trazem 
recordações dos filós.

 

Divulgação 
Conforme as atividades forem acontecendo, serão 

divulgadas no Facebook Município de Doutor Ricardo. 
Os que fizerem a decoração ou organizarem o filó em 
casa com a família podem enviar fotos, para serem 
publicadas nos meios de comunicação do município, 
através do e-mail cultura@doutorricardo.rs.gov.br ou 
pelo celular (51) 9 9583-0412.

AÇÕES COMEMORAM O XV 
FILÓ DE DOUTOR RICARDO 

MUNICÍPIO RECEBE 
R$200MIL DE RECURSOS 
PARA A SAÚDE

Já estão depositados na conta 
do município os valores de duas 
emendas parlamentares para custeio 
em saúde - R$200 mil no total - 
sendo R$100 mil do deputado federal 
Giovane Feltes e outros R$100 mil de 
Heitor Schuch.

 Os recursos do deputado Schuch 

foram mediados pelo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Encantado e Doutor Ricardo, Gilberto 
Zanata, juntamente dos membros 
da diretoria de Doutor Ricardo, Luiz 
Alberto e Ana Rizzi. O valor do 
deputado Feltes foi intermediado pela 
vereadora Neiva Vinciguerra.

Na manhã desta segunda-feira, 4 de 
maio, a equipe do escritório municipal 
da Emater realizou a apresentação do 
relatório de atividades desenvolvidas 
no ano de 2019. A prefeita Catea 
Rolante e o secretário da Agricultura 
e Meio Ambiente, Bruno Dall’Agnol, 
receberam o documento no gabinete.

 O município e a Emater possuem 
um termo de colaboração para a 
realização dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural em Doutor 

Ricardo.
Os projetos e ações desenvolvidas 

beneficiaram 307 famílias, totalizando 
1.500 atendimentos em todas 
localidades do município.

 Representando a Emater de Doutor 
Ricardo, estavam o extensionista 
agropecuário Paulo Severgnini e a 
extensionista social Renata Bigliardi, 
que agradeceram a parceria com as 
secretarias municipais na realização de 
projetos.

PREFEITA RECEBE 
RELATÓRIO DA EMATER

A Administração Municipal de 
Doutor Ricardo vem realizando 
atividades constantes com os idosos. 
Neste tempo de pandemia do novo 
coronavírus, os encontros estão sendo 
virtuais, porém a dedicação dos 
profissionais e dos idosos continua, 
mesmo de forma diferente.

 “Envelhecer não significa 
necessariamente que tenhamos que 
nos render às debilidades motoras. 
Continuar estimulando os músculos 
e fortalecendo sistemas estruturais é 
fundamental. Por isso, orientamos que 

os idosos continuem com a prática de 
exercício físicos até mesmo dentro de 
suas casas ou no pátio delas, para a 
manutenção dos seus ganhos funcionais 
e assim evitar a perda de massa óssea e 
muscular. É importante que os idosos 
realizem atividades diárias, para 
treino de equilíbrio, alongamento e 
fortalecimento muscular. Precisamos 
ter em mente que os exercícios físicos 
geram muitos benefícios, entre eles a 
melhora da imunidade e a prevenção 
de várias doenças,” destaca a educadora 
física Ana Gonzatti.  

Idosos recebem 
atividades online

 HOJE TEM 
FEIRA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR 

A Feira da Agricultura 
Familiar acontece 
nas sextas-feiras, ao 
lado da Prefeitura 
Municipal. Interessados 
em participar devem 
procurar a secretaria da 
Agricultura. 

ADMINISTRAÇÃO SEGUE 
PREOCUPADA COM A FALTA 
DE ÁGUA

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

DIVULGAÇÃO
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Motociclista morre 
em acidente no centro 
de Relvado

Um jovem de 18 anos 
morreu em acidente 
de trânsito, na noite 
da sexta-feira (01), em 
Relvado. De acordo 
com a Brigada Militar 
(BM), colidiram uma 
motocicleta e um 
caminhão na Avenida 
Rubens Bagatini, por 
volta das 23h.

O motociclista não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu no local. Ele foi 
identificado como João 
Batista Cervi Junior, 18 
anos. A caroneira da 
moto foi socorrida para 
o Hospital Beneficente 
Santa Terezinha 
(HBST) de Encantado, 
com ferimentos 
considerados graves e 
transferida ao Hospital Pronto Socorro 
(HPS) de Canoas. O caminhoneiro, 
23 anos, não se feriu. Atenderam a 
ocorrência também os bombeiros, 
SAMU e uma equipe da secretaria da 

saúde do município.
O condutor da moto, uma Honda 

Bros 150 cilindradas, não possuía 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e residia no centro de Relvado. 

Motociclista tinha 18 anos

Arquivo pessoAl

Jovem sofre ferimentos 
em acidente na ERS-129

Um homem sofreu 
ferimentos em acidente 
de trânsito na ERS-
129, em Encantado, 
na manhã do sábado 
(02). Um Chevrolet 
Vectra seguia no sentido 
Muçum-Encantado 
quando saiu da pista 
no quilômetro 78 da 
rodovia, próximo da 
“Tenda”. De acordo 
com o Comando 
Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM), o carro colidiu contra 
o barranco, rodopeou por algumas 

vezes e parou em uma vala. O condutor 
sofreu escoriações e foi socorrido para 
atendimento hospitalar.

Henrique pedersini

Acidente ocorreu na manhã de sábado

BM apreende carro em Encantado

Motociclista sofre ferimentos 
em acidente junto ao pedágio

Um jovem de 23 anos sofreu 
ferimentos em acidente de trânsito 
registrado junto à praça de pedágio 
na ERS-130, em Encantado, durante 
a tarde da sexta-feira (01). De 
acordo com boletim de ocorrência, 
um Toyota Corolla, guiado por um 
homem de 33 anos, estava acessando 

o estacionamento junto ao pedágio 
quando obstruiu a frente de uma 
motocicleta Biz, que seguia no mesmo 
sentido.

O motociclista, 23 anos, foi socorrido 
para atendimento no Hospital 
Beneficente Santa Terezinha (HBST) de 
Encantado pela ambulância da EGR.

Um condutor negou-se ao teste 
do etilômetro, em Encantado, na 

madrugada do sábado (02). De 
acordo com a Brigada Militar (BM), a 
abordagem ocorreu na Rua Monsenhor 
Scalabrini, no centro. O motorista de 

uma Fiat Strada, morador de Capitão, 
negou-se ao teste do etilômetro e não 
estava usando cinto de segurança. 
Como o carro apresentava problemas 
em equipamentos obrigatórios, foi 
recolhido ao depósito. 

Homem morre em 
acidente no interior 
de Muçum

A Brigada Militar 
(BM), equipe do SAMU 
e Corpo de Bombeiros 
de Encantado 
atenderam, na manhã 
da segunda-feira (4), 
acidente de trânsito, no 
interior em Muçum.

De acordo com as 
informações policiais, 
dois funcionários se 
deslocavam em um 
caminhão, na estrada 
geral, que liga o bairro 
Fátima à comunidade Santo Isidoro, 
para levar água aos produtores rurais.

O condutor perdeu o controle da 
direção e tombou em um barranco 

de aproximadamente 20 metros. O 
motorista, de 38 anos, veio a óbito 
no local. O outro passageiro sofreu 
escoriações e foi socorrido para 
atendimento médico.

Homem tem carro roubado em Muçum
Um roubo de veículo foi registrado, em Muçum, na noite da terça-feira (05). 

De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima parou seu veículo, um Renault 
Fluence, próximo de um capitel na Linha 28 de Setembro. 

Enquanto acendia uma vela no capitel, a vítima de 29 anos foi surpreendida por 
dois indivíduos armados. Os criminosos levaram o carro, placas de Roca Sales, que 
não foi recuperado, e R$ 400. 

Acidente ocorreu na segunda-feira (04)

Juremirversetti/CHinelAgem press



16 

8 de maio DE 2020 ESPORTES Edição: Henrique Pedersini
henrique@rdencantado.com.br

QUENTINHAS DO PEDA

IMPASSE

GAUCHÃO DE FUTEBOL 
NÃO DEVE REINICIAR 
NESTE MÊS

DIEGO ZIEGG
Conversamos com 

o roca-salense Diego 
Ziegg (foto), da direção 
do Esporte Clube Novo 
Hamburgo, que disputa 
a primeira divisão do 
Campeonato Gaúcho. 
Situação muito difícil, 
segundo Ziegg. Não há 
previsão de novos recursos e quanto mais a bola 
demora para voltar a rolar mais se acredita que 
não teremos a sequência da competição estadual 
em 2020. Ziegg vai ao clube durante as tardes e 
aguarda uma definição para projetar os próximos 
passos com o “Anilado”.

 TRÊS ANOS
Ontem completaram três anos que o Novo 

Hamburgo sagrou-se Campeão Gaúcho. Em 
2017, a equipe derrotou o Internacional e ficou 
com o título. Nos dois anos seguintes, o Grêmio 
ergueu a taça. Neste ano, o Caxias venceu o 
primeiro turno e pode ser declarado o campeão, 
caso a bola não volte a rolar.

FUTURO
Os dirigentes dos clubes de futebol profissional 

olham às vezes para o presente e tomam medidas 
emergenciais e por hora espiam o futuro, que 
parece cada vez mais sombrio. A queda na 
arrecadação de dinheiro será muito grande. 
Ou haverá uma redução total em termos de 
salários de atletas e treinadores ou muito time 
considerado grande fechará as portas.

OS CLUBES DO INTERIOR
Para os times do interior do Rio Grande do 

Sul, o ano de 2020 é ainda mais catastrófico. Para 
alguns será a hora de repensar a continuidade 
em disputar as principais competições do Estado. 
Até mesmo quem está afastado do futebol 
profissional, como é o caso do Esporte Clube 
Encantado, terá suas dificuldades. O futebol do 
interior gaúcho sofre. Agora, ainda mais.

CALENDÁRIO
Qualquer que seja a decisão da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) teremos um ano 
atípico no mundo do futebol. Campeonatos 
suspensos, cancelados... Talvez seja a chance 
para corrigir o maluco calendário do futebol 
brasileiro. Repensando algumas fórmulas e 
competições. 

Apesar dos esforços da 
Federação Gaúcha de Futebol 
(FGF), não deve recomeçar neste 
mês de maio o Campeonato 
Gaúcho de Futebol. As restrições 
pelo Governo do Rio Grande do 
Sul e prefeituras contrapõem a 
ideia dos clubes em retomar o 
campeonato ainda dentro deste 
mês. Durante a semana, reuniões 
debateram o tema. Entretanto, 
sem maiores avanços e os 
jogos devem ficar para junho, 
possivelmente. 

Na tarde da quarta-feira (6), 

a direção da Federação Gaúcha 
de Futebol esteve reunida 
com os representantes dos 12 
clubes que disputam o Gauchão 
Ipiranga 2020. A pauta da 
videoconferência de hoje foi o 
encontro do presidente Luciano 
Hocsman com o governador 
Eduardo Leite no dia anterior.

A única definição foi que os 
clubes e a FGF vão aguardar 
os próximos decretos emitidos 
pelo Governador, que prometeu 
analisar a minuta recebida no 
Palácio Piratini e encontro com 

o presidente da FGF Luciano 
Hocsmann e não descartou 
incluí-la na publicação das 
novas determinações para o 
distanciamento social no Estado.

O calendário do futebol cada 
vez ais apertado é o que faz os 
clubes e a federação pressionarem 
para liberação dos jogos. 

O Gauchão 2020 teve o Caxias 
como campeão do 1º Turno e 
estava na terceira rodada do 
returno, restando mais três até 
serem conhecidos os classificados 
para as quartas de final.

Presidente da FGR reuniu-se com o governador e o vice nesta semana

VOCÊ 
LEMBRA

O Caxias foi 
o campeão 

do primeiro 
turno do 
Gauchão

DIVULGAÇÃO
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Renato fica 
no Rio de 
Janeiro

No Grêmio a rotina é 
semelhante a do rival. 
Treinos físicos, exames 
e distanciamento fazem 
parte da rotina tricolor. Os 
jogadores foram divididos 
em dois grupos. Parte se 
reapresentou na segunda 
e o restante no dia 
seguinte. Após exames, 
os atletas foram liberados 
para as atividades no CT 
Presidente Luiz Carvalho. 

O treinador Renato 
Portaluppi não está em 
Porto Alegre. Ele segue 
no Rio de Janeiro por 
recomendação médica. 

DUPLA GRENAL

GRÊMIO E INTER 
RETOMAM 
TREINAMENTOS

Sem saber quando voltarão a 
disputar uma partida e como � carão 
as competições que estavam em 
andamento, Grêmio e Internacional 
voltaram a realizar atividades 
nesta semana. A movimentação 
começou na segunda-feira (4) 
com testes de coronavírus para 
os jogadores e demais avaliações 
físicas. Posteriormente os jogadores 
passaram a realizar atividades 
individuais no gramado. 

No Internacional os jogadores 
chegam fardados e são recebidos 
por pro� ssionais do Departamento 
Médico. Após medição e temperatura, 

os jogadores são liberados para 
ingressar no Centro de Treinamento 
Parque Gigante. Na quarta-feira (06), 
a bola foi incluída nos exercícios. 
Não há nenhum treino coletivo ou 
aproximação dos jogadores. Existem 
turnos e treinamentos, onde os atletas 
se apresentam em horários diferentes.

Durante a semana a diretoria 
colorada demitiu cerca de 40 
pro� ssionais. A medida faz parte da 
readequação � nanceira do clube. 
Entre os nomes desligados está 
o ex-atleta índio, que atuava no 
departamento de relacionamento 
colorado. 

Atletas iniciaram trabalhos físicos no Inter

Como tem problemas 
cardíacos, Renato não fará 
parte dos primeiros dias 
de atividades gremistas. 

Nos dois clubes a 
evolução dos trabalhos 
depende dos novos 
decretos emitidos em 
âmbito estadual e das 
decisões da FGF e CBF.

Jogadores 
do Grêmio 
realizaram 
exames antes da 
atividades

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RETORNO
Nesta semana, após 45 

dias, os jogadores de Grêmio 
e Internacional retornaram às 
atividades. Seguindo as orientações 
impostas, devido a pandemia do 
coronavírus, os trabalhos ocorrem 
de forma diferenciada: ao ar livre, 
distanciamento entre os jogadores 
e atividades em pequenos grupos. 
A prioridade neste momento, até 
mesmo em função das circunstâncias, 
é aprimorar o condicionamento físico 
dos atletas.

INDEFINIÇÃO
Mesmo com a retomada das 

atividades, Grêmio e Internacional 
não sabem quando vão voltar a jogar. 
Todas as competições que a dupla 
Gre-Nal estava envolvida seguem 
suspensas e o Campeonato Brasileiro 
ainda não tem data de� nida para 
iniciar.

DEMISSÕES
Esta semana, o SC Internacional 

anunciou a demissão de mais de 
40 funcionários, dos mais diversos 
setores do clube. A direção colorada  
justi� ca a saída destes pro� ssionais 
pela necessidade de contenção de 
despesas, tendo em vista a forte 
queda da arrecadação por causa das 
paralisações das competições.

ÍNDIO
Entre os funcionários demitidos 

pelo SC Internacional está o ex-
zagueiro Índio. Desde que parou de 
jogar, em 2014, Índio seguia vinculado 
ao clube, atuando na captação de 
novos sócios. Índio � cou chateado 
pela maneira como ocorreu sua saída, 
tendo em vista que apenas recebeu um 
recado via telefone para comparecer no 
Departamento Pessoal do clube, onde 
foi comunicado do seu desligamento. 
O ex-zagueiro salientou que entende 
a di� culdade � nanceira do clube, mas 
que esperava uma maior consideração 
por parte dos dirigentes do Inter. Com 
a camisa colorada, Índio atuou em 391 
jogos, marcou 33 gols e conquistou 15 
títulos.

THIAGO ALCÂNTARA
O volante � iago Alcântara, � lho 

do tetracampeão mundial Mazinho, 
renovou seu contrato com o Bayern de 
Munique. O tempo do novo vínculo 
contratual não foi divulgado pelas 
partes. � iago Alcântara está no clube 
alemão desde 2013, tendo conquistado 
13 títulos com a camisa do Bayern.

JUVENTUDE
Mesmo com a paralisação das 

competições, em função da pandemia 
do coronavírus, a direção do 
Esporte Clube Juventude trabalha 
para reforçar o grupo de jogadores 
para a disputa do Campeonato 
Brasileiro da Série B. Três atletas 
já estão praticamente contratados 
pelo time caxiense, o lateral direito 
Wellington Silva, com passagens por 
Internacional, Fluminense e Bahia; 
o volante Tarta, que está no Gama 
do Distrito Federal; e o zagueiro 
Augusto, que está no Londrina.

CARLOS EDUARDO
O meia-atacante Carlos Eduardo, 

que surgiu nas categorias de base do 
Grêmio, foi oferecido ao Juventude. A 
direção do time caxiense ainda avalia 
se vai investir na contratação do atleta. 
O problema não seria a qualidade 
técnica do jogador de 32 anos, mas o 
histórico de lesões que prejudicou sua 
carreira nos últimos anos.

SÃO CAETANO
O São Caetano, que havia 

comunicado à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) a sua intenção de 
não disputar o Brasileirão da Série 
D, acabou voltando atrás. O time 
paulista con� rmou que vai participar 
do certame. Lembrando que o São 
Caetano está no Grupo 8 da Série D, 
ao lado de Pelotas, Caxias, São Luiz de 
Ijuí, Marcílio Dias, Joinville, Tubarão 
e Novorizontino. A competição ainda 
não tem data para começar.

FRED
O atacante Fred deve con� rmar 

nos próximos dias o seu retorno 
para o Fluminense. Após rescindir 
seu contrato com o Cruzeiro, o 
jogador negocia com a direção do 
tricolor carioca. O presidente Mário 
Bittencourt está bem otimista quanto 
à possibilidade de acerto com Fred.

NEYMAR
O atacante Neymar Jr. recusou 

uma proposta de renovação de 
contrato com o Paris Saint Germain 
(PSG). Somente pela assinatura do 
novo vínculo contratual, o “Menino 
Ney” receberia do clube francês uma 
premiação de 100 milhões de euros 
(R$ 600 milhões). O salário do atleta 
continuaria na casa dos 50 milhões 
de euros por ano (R$ 300 milhões). 
Neymar Jr. tem o sonho de voltar ao 
Barcelona, por isso acabou recusando 
a proposta do PSG.
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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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(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos, 
19h30min, através da página do facebook 

“Comunidade Cristã de Encantado”)

MÃE: A RAINHA DO LAR!!!

O Mês de Maio na cultura cristã já vem 
carregado de simbolismo e beleza por si mesmo 
pelas Festas Pascais e aqui na América do Sul ele 
vem como que preparando o inverno das festas 
juninas onde as pessoas sentem a alegria de estar 
próximas umas das outras ao redor do fogo se 
aquecendo, sem esquecer o mês das noivas com 
o branco das vestes que simbolizava a pureza e 
o desejo de fidelidade ao verdadeiro Amor que 
dá sentido ao calor da vida Familiar ambiente 
aquecido especialmente pelo abraço desta criatura 
“tão especial” uma  mulher  Mãe, que Deus quis 
uma para Si... mas que seu amor foi partilhado 
para todos os Irmãos!

A Celebração do Dia das Mães é uma data 
tão especial para recordar gestos atitudes e 
acontecimentos do passado, quando éramos 
crianças em que esta criatura, como uma sombra 
no calor do verão, nos afagando de suavidade 
com sua brisa, tornava a estrada menos difícil 
de ser percorrida; e como sentimos agora a sua 
falta. E quem ainda tem a Graça da sua Presença 
física, faz descobrir a beleza do caminho com seu 
testemunho de vida, com sua doação neste mundo 
tão egoísta e individualista. Suscita em nós um 
sentimento bonito familiar de reconhecimento e 
gratidão. 

Mãe você merece, pois é digna da mais bela 
das homenagens que alguém mereça receber...! 
Mas que pena que a sociedade de consumo fez da 
Celebração do Dia das Mães, apenas uma data de 
presentes e de mensagens virtuais, como se isso 
fosse o mais importante, esquecendo aquela que 
nos gerou e que cultiva em si um pouco de Deus, a 
vocação de dar a Vida!

Não deixemos que o consumismo venha 
esvaziar o amor de Mãe, Dom de Deus, que se 
cultiva como uma semente em flor no Coração 
dos filhos! Que mesmo fisicamente não podendo 
demostrar nossa gratidão no abraço físico no dia 
das Mães, que na distância, possamos carregar 
no coração, esta Luz Divina de um Deus Mãe, 
que carrega cada filho num lugar especial do 
Coração materno, que sempre tem Amor para 
doar para todos os filhos e filhas! MÃE... você é 
Presença Divina: Porto Seguro de nossas Famílias 
! Parabéns!!!

MÃE, IDENTIDADE E MISSÃO”

Não é aquilo que fazemos que determina 
necessariamente a nossa identidade, porém o normal 
é que aquilo que somos, venha determinar aquilo que 
fazemos. Não é comum que alguém assuma, como 
missão de vida, aquilo que não está na sua própria 
natureza. Qual é a missão intrínseca da mulher?  Ora, 
não somente a natureza o define de modo claro, mas 
também as Escrituras o fazem: “E deu o homem o 
nome de Eva a sua mulher, por ser mãe de todos os 
seres humanos” - (Gênesis 3:30). Quem contestaria 
essa realidade?  Pois é essa mesma realidade, que 
desde o início da criação liga de modo indissociável 
a identidade da mulher à sua missão. Mesmo a 
queda, não lhe roubou essa prerrogativa: “Todavia, 
será preservada através da sua missão de mãe, se ela 
permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom 
senso” – (1 Timóteo 2:15).

Durante os milênios da História humana sobre a 
terra, a mulher sempre demonstrou plena segurança 
emocional para exercer em plenitude a maternidade, 
compreendendo racional ou intuitivamente que sua 
identidade estava inevitavelmente ligada à sua missão 
e isso, lhe dava plena convicção da legitimidade do 
seu papel no cuidado e educação dos filhos. O amor 
era uma extensão de si mesma, externado de forma 
espontânea, tanto no cuidado quando na disciplina. 
Pergunte à sua avó ou bisavó, se elas se preocupavam 
com a possibilidade de perderem o amor dos filhos, 
quando precisavam agir com eles de forma mais 
dura. Era essa estrutura interior das mães, e falo 
especialmente delas, que dava solidez aos laços 
familiares e permitia a perpetuação dos valores éticos, 
morais e espirituais.  

Mas, os tempos mudaram, ou melhor, as 
mulheres mudaram nos últimos tempos. O ativismo 
feminista cometeu o grande equívoco não somente 
de se voltar contra o homem, como ser masculino, 
mas de desfigurar a própria essência da mulher. 
Há hoje uma multidão de mulheres que estão 
abdicando abertamente da maternidade, como se 
isso as colocasse na condição  de escravas; como 
se a gravidez fosse uma intromissão  indevida do 
masculino sobre elas; como se a maternidade fosse 
uma agressão à suas liberdades individuais; como se 
a maternidade fosse  exatamente um obstáculo para 
encontrarem sua verdadeira identidade e missão.  

Essa ideologia diabólica, que tem como grande 
alvo destruir a família, vem desestruturado 
emocionalmente pais e mães, deixando-os inseguros  
para exercer com naturalidade os seus papéis.  Assim, 
carentes de sentido em relação à própria vida, chegam 
ao ponto de negociar afetos com bebês de colo. 
Pergunto abertamente a esses pais e mães: O que terão 
para negociar com seus filhos quando envelhecerem e 
necessitarem dos seus cuidados?  Digo que nada mais 
atrairá a atenção deles, pois há muito tempo os seus 
afetos já foram perdidos. Triste realidade!

QUERIDAS MÃES: Vocês são absolutamente 
únicas. Ninguém está à altura de competir com 
vocês no vosso papel. Sintam-se, portanto, seguras 
para serem firmes e determinadas em vosso amor, 
pois nada nem ninguém irá tomar o vosso lugar no 
coração dos vossos filhos, a não ser que vocês mesmas 
abdiquem da própria identidade e missão. Deus vos 
abençoe!

PLANO DE CONTINGÊNCIA

“E, tendo mandado 
que a multidão se 
assentasse sobre 
a erva, tomou os 
cinco pães e os dois 
peixes, e, erguendo 
os olhos ao céu, 

os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos 
discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram 
todos, e saciaram-se; e levantaram dos pedaços, que 
sobraram, doze cestos cheios. E os que comeram 
foram quase cinco mil homens, além das mulheres 
e crianças”. (Mateus 14:19-21).

Segundo pesquisa, quase 70% dos brasileiros está 
endividada - isso antes da pandemia. Se pesquisarmos 
as prefeituras em geral, os seus contadores sabem 
“zerar” o Caixa no fim de cada ano da gestão pelas 
novas “políticas modernas” para que nada fique para 
o ano seguinte. Tentaram me convencer que se ficar 
algo em caixa, seria um sinal de mau gerenciamento! 
Não me convencem! Cadê o Plano de Contingência? 

O agricultor que não sabe guardar parte daquilo 
que colheu como semente para o ano seguinte é um 
péssimo administrador. O gerente de uma empresa 
que não consegue guardar capital de giro daquilo 
que produz, certamente estará endividado com 
empréstimos bancários. O pai de família que não 
sabe ser radical a ponto de fazer sobrar um real no 
fim do mês, correrá atrás do prejuízo a vida inteira. O 
prefeito, governador ou presidente que não tiver um 
Plano de Contingência nesses dias conturbados de 
hoje, com certeza vai querer administrar com verbas 
públicas ou impostos astronômicos que nunca serão 
suficientes para saciar a fome da insuficiência.

Jesus Cristo nos ensina na Bíblia o Poder da 
Multiplicação. Ela só acontece com quem consegue 
administrar a sua vida de tal forma que sobre no 
fim de cada mês. Deus não pode multiplicar o que 
você não tem. André tinha levado cinco pães e dois 
peixinhos; talvez fosse o único que tivesse um Plano 
de Contingência por se preocupar com o lanche para 
o caminho. Mais de cinco mil pessoas simplesmente 
foram sem se preocupar, assim como a maioria dos 
brasileiros vive hoje – encher a barriga e deixar a 
conta para os outros.

Quando colocamos a “SOBRA” nas mãos de 
Deus, haverá uma multiplicação sobrenatural. Eu 
escrevi SOBRENATURAL. Por quê? Mesmo que não 
saibamos explicar, mais de cinco mil pessoas foram 
abençoadas por causa de UMA que teve um Plano 
de Contingência, ou seja, prudência e precaução. De 
cada cem reais que ganho, tenho que convencer a 
mim mesmo que só ganho noventa reais, e guardo 
pelo menos dez. E não venha querer me dizer que 
isso só funciona com quem ganha mais! Funciona 
com todos, pois já vi muita gente rica e famosos 
quebrarem porque não souberam guardar.

Infelizmente os filhos aprendem com os pais em 
casa a gastar todo o salário, e assim aplicam isso na 
sua vida futura. As administrações públicas “furam” o 
orçamento anual e dificilmente entregam ou recebem 
a sua gestão com dinheiro em caixa – fruto de maus 
administradores anteriores. Só quem aprende de 
Deus pode suprir as necessidades inesperadas que 
surgirem, pois é radical consigo mesmo o suficiente 
para não comer as sementes que tiver que plantar 
para poder colher.
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Charge do Patiño

Hoje, dói-me o peito pela saudade de 
quem eu gosto e dos bons momentos 
com os amigos, com os colegas no 
trabalho ou fora dele. Como refleti 
nestes mais de 50 dias de isolamento 
social! Em muitos deles, senti-me 
engaiolado como um pássaro solitário, 
sem ânimo para cantar, em outros, 
sempre com esperanças que esse 
pesadelo possa passar o mais rápido 
possível. 

Com certeza, a minha fé em Deus 
revigorou. A saudade me fez reviver 
o passado, ao repassar álbuns de fotos 
que há muito não via. Retornei no 
imaginário e nos retratos da vida, 
momentos, viagens, encontros e tantas 
boas lembranças da liberdade do ir e vir, 
sem barreiras ou restrições causadas pela 
pandemia que assola o mundo e cujas 
medidas preventivas se tornam estranhas 
e relutantes, porque a sociedade não 
estava preparada para isso.

Consola-me um pouco, que isso 
vai acabar, ao imaginar a árdua tarefa 
dos nossos ancestrais, ao se isolarem 
por meses, dentro de suas casas,  com 
o enfrentamento da gripe espanhola 
no século passado, sem os recursos 
tecnológicos de entretenimento e 
abastecimento que hoje temos e que 
possibilitam, ao menos, amenizar este 
medo e esta angústia que nos assola.

Acompanho as estatísticas e números 
avassaladores e preocupantes pelo 
planeta, que me fazem refletir como 
nunca havia feito em toda a vida, 
principalmente, pela vulnerabilidade, 
despreparo e fragilidade do planeta ao 
enfrentamento de um vírus que surge de 
repente. 

Fico pensando na coragem dos 
profissionais da saúde, no desespero 
dos desempregados em alimentar suas 
famílias, porque seus patrões tiveram 
que fechar as portas ou diminuir as 
ações de suas atividades econômicas e 
muitos, irão falir. Lamento e até entendo, 
a dificuldade de aceitação e mudanças 
de comportamento pelos idosos e 
alguns outros que resistem às ações das 
recomendações médicas e especialistas, 
mas surpreendo-me com atitudes 

impensadas de lideranças que motivam 
exemplos de mau comportamento ao 
coletivo. Relembrei várias vezes a frase 
do físico Einstein, quando de uma 
situação que exige mudanças: “Loucura 
é querer resultados diferentes, fazendo 
tudo exatamente igual”.

Diferentes épocas têm demonstrado 
mudanças também nas práticas 
educativas mesmo que algumas 
heranças dos modelos antigos de educar 
permaneçam. Assim, esta pandemia, 
certamente obrigará à sociedade, 
mesmo que através da força e das 
leis, ao surgimento de novos modelos 
educacionais e regras de se adequar 
rapidamente, ainda no presente, pois 
quando isso passar, tudo se resumirá 
a um desafio ainda maior na tarefa de 
formar cidadãos cientes de direitos 
e deveres e quem sabe, preparados, 
capazes de exercê-los perante a nova 
visão social que há de chegar.

Apesar da peneira do que ainda irá 
servir ou não, e isso terá que ser feito, de 
um lado, deverá continuar a imposição 
da disciplina e do conhecimento a ser 
transmitido pelas autoridades e pela 
escola, através de uma forma criativa 
e inovadora; e, de outro lado, a ideia 
do conhecimento e da pesquisa, 
construídos com a tecnologia avançada 
em diferentes áreas, para abrir novas 
opções socioeconômicas e culturais, 
com reais possibilidades de subsistência 
e segurança à população agora ainda 
mais insegura.

Logo, será preciso trabalhar em 
três tempos: o tempo do passado, do 
presente e do futuro, estes últimos, 
completamente incertos, com novas 
formas de construção, reinventando e 
quem sabe, com sua população, talvez, 
agora refletindo mais, aprendendo a 
ser mais humana, solidária, responsável 
consigo e com o planeta, e porque 
não dizer, mais preparada com este 
crescimento para a vida que nos espera 
daqui para frente. 

Airto Francisco Gomes 
escritor encantadense, integrante da 
Academia Literária do Vale do Taquari 
(Alivat)

OPINIÃO
INCERTEZAS QUE 
PREPARAM PARA A VIDA

MAIS DINHEIRO

Brum garante R$ 500 
mil em emendas de 
Feltes e Moraes para 
a saúde de Encantado

A saúde de Encantado 
será beneficiada com R$ 
300 mil, fruto da emenda 
parlamentar de R$ 300 mil 
do deputado federal Giovani 
Feltes (MDB) articulada 
pelo deputado estadual 
Edson Brum (MDB). O 
valor, que será destinado 
ao enfrentamento do 
coronavírus, se soma aos R$ 200 mil já 
depositados para o Hospital Beneficente 
Santa Terezinha por meio de emenda do 
deputado federal Marcelo Moraes (PTB), 
também intermediados por Brum. 

“São R$ 500 mil disponibilizados 
por meio da união de forças para a 
viabilização, principalmente, da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, 
um serviço essencial para o município 
e a região que se tornou ainda mais 
imprescindível com a atual situação em 
que vivemos”, destacou o deputado Brum. 

Aliás, o parlamentar tem sido um 
apoiador na busca por recursos para 

a conclusão da UTI do 
hospital. Em inúmeras 
reuniões com o governador 
Eduardo Leite, a secretária 
da Saúde Arita Bergmann, 
o chefe da Casa Civil 
Otomar Vivian, a secretária 
de Planejamento Leany 
Lemos, e o secretário de 
Governança e Gestão 

Estratégica Claudio Gastal, o deputado 
reiterou o pedido de recursos para a 
conclusão da obra. 

Brum também se uniu a empresários 
para realizar doações para a instituição. 
Além disso, intermediou uma audiência 
da diretoria do hospital com o então 
secretário executivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo dos Reis, em 
Brasília.  “Sabemos da qualidade do 
atendimento e do serviço prestados à 
população e da necessidade de concluir 
a UTI. Não mediremos esforços até que 
esta obra esteja finalizada”, completou o 
deputado. 
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Canção já 
é sucesso 
em diversas 
emissoras de 
rádio

Lígia maria ScareLLo 
Poesia vira música 
de João chagas Leite
em março de 2018, a 

poetisa Lígia Maria 
Scarello Gonzatti 

fez uma poesia baseada 
numa foto da amiga Lili 
Ana Minuzzo Vieira, 
intitulada “Minha roupa 
no varal”. Em abril deste 
ano, a poesia foi publicada 
na rede social Facebook 
e virou uma canção 
produzida pelo músico 
nativista João Chagas 
Leite. A música foi lançada 
no último domingo (02) 
e já é sucesso em várias 
emissoras de rádio. 

“A foto retratava uma 
casa velha de madeira no 
meio do campo com um 
varal de dois postes e fio 
de metal, com as roupas 
balançando ao vento. A 
casa fica em Campestre 
da Serra, no Rio Grande 
do Sul. Eu vi a foto e pedi 
para fazer poesia. Ela 
autorizou, eu produzi e 
deixei nos meus guardados. 
No início de abril deste 
ano, alguém publicou no 
Facebook, alguma coisa 
em relação a um varal 
de roupas e lembrei da 
poesia. Publiquei, houve 
alguns comentários e um 
deles foi de João Chagas 
Leite que me disse ‘belos 
versos, parabéns!’. À noite 
ele me pediu para enviar 
uma cópia, pois ele queria 
ver se dava para colocar 
melodia. Deu nisso: uma 
milonga que está tendo 
uma aceitação de 100%.  
Fizemos esta maravilhosa 
obra ‘Nossa roupa no 
varal’, uma composição 
minha, melodia de João 
Chagas Leite, interpretada 
magistralmente por 
Monycah Ramos e 
declamada com louvor por 
Paula Daniele Stringhi, 
com os magníficos arranjos 
de Mário Tressoldi. Eu 
não poderia estar melhor 
acompanhada. Tudo isso 
gerado pela foto inicial da 
amiga Lili”, explica Lígia. 

O músico detalha como 
teve acesso à poesia. 
“Eu vi esse poema no 
Facebook,  contatei a 
senhora Lígia e falei que 
gostaria de musicar o 

poema dela. Ela consentiu 
e então deu no que deu... 
Em maio do ano passado 
me reencontrei com a 
Monycah nos bastidores 
do Galpão Crioulo, na 
ocasião do lançamento do 
meu CD Sol, e ela do CD 
Velho Amigo. De lá pra 
cá mantivemos contato e 
por isso sugeri a autora 
de chamar a Monycah 
para ser a voz desta obra”, 
relata. 

Ela logo aceitou o convite. 
“Eu recebi um telefonema 
do João, dizendo: ‘fiz uma 
melodia para uma poetisa 
e o tema precisava ser de 
uma voz feminina. Então, 
pensei em ti guria, quer 
ouvir? Eu respondi: quero 
sim, pode mandar. Já devo 
gostar sendo uma de suas 
melodias, brinquei. Eu ouvi 
e amei. Logo entramos 
em contato com a Ligia. 
Acertamos de fazer com 
o nosso diretor e produtor 
musical que trabalho, 
assim convidei meu 
diretor musical do último 
trabalho fonográfico, Mário 
Tressoldi. Ele concordou em 
arranjar e produzir a obra. 
Chamamos a nossa querida 
amiga e declamadora Paula 
Stringhi para dar a voz 
aos versos e hoje temos 
esta linda obra. Estou feliz 
e grata pela pérola que 
recebemos da Lígia, pois 
ela nos inspirou e hoje 
apresentamos para todos 
vocês: ‘Nossa roupa no 
varal”, detalha a intérprete, 
compositora e professora.  

o trabalho logo ganhou o reconhecimento 
dos amigos e familiares

“Nós da Speed Corretora de Seguros e familiares gostaríamos de 
parabenizar nossa colega e amiga Lígia Maria por mais esta conquista. 
És uma mulher determinada, que não desiste de seus sonhos mesmo 
diante de inúmeros obstáculos que podem surgir, o que é motivo de 
orgulho para nós”. 

“Oi Lígia Maria, com acento agudo no í, te conheço desde guri, e 
nunca imaginei poesia daí”.  Ludmila não seria melhor, alguém lá 
de cima incorpora a Lígia certamente, não são a mesma pessoa, 
deuses a iluminam, nem Elisa Lucinda, nem Raimundo Correia juntos 
seriam capazes de criar uma gama de poesias de tal magnitude. Me 
surpreende a cada edição e são diárias (quase)”,  Léo Katz. 

“O que dizer dessa minha amiga. Lígia transborda  emoções, às vezes 
serena,  às vezes sensata e muitas vezes impulsiva, mas Lígia é só 
coração, não a machuque pois ela tem uma memória invejável. Sucesso 
minha amiga, você é merecedora de tudo isso”, Vera Salete Piccinini. 

“Tendo lido vários poemas da Ligia, tive o prazer e a curiosidade de 
entrevistá-la pela primeira vez  em maio de 2016 na Rádio Encantado, 
dando a ela a oportunidade de contar sua trajetória e declamar uma 
de suas poesias. Ela estava um pouco ansiosa, lembro bem, pois era 
a primeira vez que participava de um programa de rádio. Mas se saiu 
bem. Rimos muito e o nervosismo foi embora. Vejo na Lígia um potencial 
muito grande, pois suas letras expõem aflições, saudade, alegrias que 
são sentimentos normais do ser humano. Muitas vezes nos identificamos 
nas letras, com passagens do dia a dia ou relações vividas no passado. 
São lembranças que ela traz à tona com muita maestria. E agora, tudo 
vira música.  Voa ‘pirilampa’ o mundo está aí de braços abertos pra te 
receber”,  Angela Reale. 

“Sabe aquela pessoa que sonha e acredita em seu sonho, que batalha 
com garra e determinação e acredita que se tornará uma realidade e se 
torna realidade. Essa pessoa é a Ligia Maria! Por isso minha admiração 
por ela, pela sua energia e entusiasmo. Parabéns Ligia Maria você 
merece”, Marciana Bertoldi. 

“Quem é Lígia Maria? É aquela que consegue descrever em rimas 
e versos, sentimentos que todas as gerações de amantes puderam 
experimentar; é aquela que é capaz de produzir artesanalmente poesias 
que parecem terem sido feitas em um ano, em poucas horas; é aquela 
que nos faz ter inveja do seu jeito jovial e serelepe; e que com certeza se 
fará eterna com o seu legado de luz! Carmen Miranda que nos perdoe, 

viva a nossa pequena notável encantadense!”, Jéssica Ramos. Elisangela Favaretto 
jornalista

Lígia maRia SCaRELLO gONZaTTi

ELIANE ARBUSTI FACHINETTO

JOãO ChagaS LEiTE

DIVULGAÇÃO
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À espera do Nícolas 
Esse brilho diferente no olhar é o resultado do amor que está 

crescendo dentro da barriga da mamãe Dani Oliveira. Ela e o papai 
Marcelo Borela estão aguardando ansiosos a chegada do  Nícolas.

JuLIA GRAzIELA CostA

Bem-vindo!
Quem chegou para alegrar ainda mais a vida de Alcione Araldi e 

Rodrigo Rostirolla é o lindo Davi Lucas. Ele nasceu no dia 23 de abril, 
esbanjando saúde e fofura. A família reside em Muçum. 

Mesversário 
Esse simpático garotão é o Arthur Vinícius Furtado, que 

comemorou seu quarto mesversário. Ele é filho de Carol 
Lopez e Marcos Vinícius Guimarães Furtado.

À espera do 
Camilo 

A mamãe Itamara 
Luzzi Agnoletto fez um 
registro da sua gravidez 
totalmente protegida, para 
preservar a sua saúde e 
do seu bebê.  Ela espera 
ansiosa a chegada do 
príncipe Camilo. 

NAtáLIA VIAN
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Dia das Mães I
Ensaio do Dia das Mães, com a mamãe Camila e o 

filhão Bernardo.

GIsELE CAstoLDI

Dia das Mães III
Lindo ensaio do Dia das Mães, com Paola e a Heloísa.

GIsELE CAstoLDI

Dia das Mães II
Lindo registro do ensaio realizado pela Júilia Pelegrini Fortunato com a 

mamãe Rejane Fortunatto, especial Dia das Mães.

MônICA MoRás FotoGRAFIA

Super mãe 
O filho Gustavo Serena Spessato e o papai Guilherme Spessato 

parabenizam a ‘Super Mamãe’ Kailene Serena Spessato pela passagem do 
seu dia. Parabéns, te amamos muito!

Um aninho 
Dai Gotardi e Diogo Dalpian são os pais desse simpático menino, o Valentin. 

Ele completou nesta segunda-feira (4), seu primeiro aninho. Parabéns! 

EstuDIo PRIME FotoGRAFIA

Lavínia 
Lavínia, registrando seus três meses. Ela é filha de Patricia Machado 

e Jodiquiel Ferreira.

GIsELE CAtoLDI
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O mendigo
O mendigo aproxima-se de uma senhora e pede uma 

esmola.
E ela logo fala:
- Em vez de ficar pedindo, por que não vai trabalhar?
O mendigo olha a senhora dos pés a cabeça e responde:
- Dona, estou pedindo esmola, não conselhos!!

Piada da consulta com 
a vidente famosa

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

Justa causa
O chefe de um RH justifica a um candidato solteiro por que 

não vai contratá-lo:
- Desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens 

casados.
- Por quê? Por acaso são mais inteligentes e mais 

competentes do que os solteiros?
- Não, mas estão mais acostumados a obedecer.

Piada do emprego 
novo do turco

A loja do turco pegou  fogo, ele acabou perdendo tudo 
o que tinha. O negocio dele sempre foi comercio, mas um 
amigo conseguiu arrumar-lhe um emprego na Receita 
Federal. 

Foi trabalhar na alfandega, como fiscal. Ficava o dia todo 
revistando as bagagens das pessoas que chegavam  do 
exterior.

Um dia, chegou um sujeito com uma mala grande e o 
turco perguntou:

- Tem gravador?
- Não, senhor...
- Tem micro system?
- Não...nao tenho...
- Tem vídeo?
- Logico que não...
E o turco chegou mais perto do sujeito e perguntou:
- Gostaria de comprar?

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
A saúde está bem protegida, desde que você sossegue o 
facho e use álcool em gel em tudo. As amizades também 
devem sobreviver à quarentena sem maiores danos. 

Touro (21/4 a 20/5)
Na vida profissional, o segredo é menos teimosia e mais 
jogo de cintura para ter vitórias profissionais marcantes. 
Com grana, proteção astral não vai faltar, especialmente 
para resolver alguma situação incômoda com amizade 
feminina ou parente.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Se tiver alguma treta ligada ao amor que tá te 
perturbando, então, aproveite para resolver sem baixaria 
e para mostrar que você também sabe agir com o 
coração, com sensibilidade.

Câncer (21/6 a 21/7)
No trabalho, podem aparecer algumas dificuldades, mas 
com a alegria e sorte que Júpiter traz, com certeza você 
vai tirar de letra. Já na parte financeira, seu astral estará 
bem iluminado. 

Leão (22/7 a 22/8)
Para esta semana, os astros prometem que estará tudo 
ok, sem problemas, com sua Casa 10, ponto máximo 
do seu astral, piscando pra você. Mesmo com esse 
marasmo causado pelo Coronavírus, dá, sim, para 
crescer, se reinventar.

Virgem (23/8 a 22/9)
Agora, vamos falar de coisa boa: dinheiro! Você não 
poderia estar melhor, principalmente se trabalha em 
empresa de grande porte ou se tem clientes de alto nível 
financeiro. 

Libra (23/9 a 22/10)
Para quem está na pista, aproveita que Marte continua 
mexendo com sua sensualidade e te dando coragem para 
vencer o medo e a indecisão e partir com tudo em busca do 
amor dos seus sonhos.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Procure soluções para questões profissionais, financeiras e, 
especialmente, para o amor. Você vai se sentir mais Escórpio 
do que nunca, um tanto precipitado e agressivo.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Na saúde, Sol e Mercúrio oferecem boas perspectivas para 
esta semana, ainda mais porque Mercúrio faz três aspectos 
positivos. Dica de famíliar ou algo ligado ao passado 
será importante para você melhorar o seu estado físico e 
emocional.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
No amor, a semana promete conquistas! Na saúde, com 
Vênus neste setor, é garantia de tranquilidade. No máximo 
pode ter um ou probleminha passageiro com a garganta. 
Nada de desepero, valeu?

Aquário (21/1 a 19/2)
Para a vida a dois Vênus é uma dádiva, pois tem o dom de 
reacender aquela paixão que já existiu anos atrás. Ah, com 
você a paixão não foi afetada pelo passar do tempo? Ótimo. 
Vai poder aproveitar mais ainda. Vai que é sua, Aquário!

Peixes (20/2 a 20/3)
No início da semana você vai ter de lidar com alguma 
instabilidade emocional, pois a Lua Crescente passará pelo 
setor zodiacal mais misterioso, onde se pode ter vitórias 
surpreendentes, mas também alguns tombos memoráveis, 
especialmente em questões financeiras.


