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Imagem de segunda-feira (11), antes da chuva, revela a crítica 
situação do nível do rio Taquari, entre os municípios de 

Encantado e Roca Sales, após meses de seca no Rio Grande do Sul

ENCANTADO
Município e hospital 
assinam contrato e 
atendimento da UTI 
começa dia 25 | 4

ANIVERSÁRIO
Relvado comemora 
32 anos de 
emancipação | 10 e 11

Encantado
24 casos confi rmados. 
15 pessoas curadas | 6

GISELE FERABOLI/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



2 JORNAL OPINIÃO  
15 de maio de 2020

encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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Facebook ou Instagram do 
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CELSO CAUDURO, vereador 
do MDB de Encantado, 
durante a sessão da Câmara 
desta semana.

“O nosso 
prefeito, se a 
gente diz A 

ele faz B. Se a 
gente diz 1, ele 

faz 2”.

CARTAZES ESPALHADOS PELA REGIÃO

Leitor encaminhou as imagens de um cartaz que está espalhado por diversos 
municípios da região desde o início do ano. O material refere-se à divulgação 
de um curso de danças, que aconteceria em fevereiro. “Quem largou esses 
cartazes em Encantado, Roca Sales, Muçum, Vespasiano, Lajeado. É uma 
vergonha e falta de consideração com quem mora nas cidades e com o meio 
ambiente. Alguém deve ter a responsabilidade para retirar esses cartazes. Isso 
não existe. Deveriam ter o mínimo de respeito”, comentou.

08/05 – Dirceu Roque Fachini, 74 anos.
Cemitério de Jacarezinho, Encantado. Funerária Arezi.

09/05 – Celso Schreiber, 66 anos.
Crematório Memorial São José, Caxias do Sul.

11/05 – Ita Anna Secchi Pederiva, 90 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Delano.

11/05 – Augusta Frazão, 97 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

12/05 – Ildo Braz Fumagalli, 76 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

13/05 – Martina Maria Gelatti, 85 anos.
Cemitério São Pedro, Encantando. Funerária Mazzarino.

A CÁTEDRA 
DAMA DE FERRO

Margareth 
Thatcher, a 
ex-primeira 

Ministra do Reino 
Unido, sempre teve 
uma postura corajosa 
e firme. Uma das suas 
declarações mais famosas 
nos remete ao momento 
em que vivemos, quando 
alguns governadores e 
prefeitos esperam de 
um Estado moribundo a 
solução para a queda na 
economia provocada por 
um isolamento social que 
não tem base científica de 
redução do contágio viral. 
A Dama de Ferro, como 
ficou conhecida, afirmava 
que “o socialismo dura 
até acabar o dinheiro 
dos outros” e o debate 
que proponho é: de onde 
sairão os recursos que 
milagrosamente tantos 
esperam? 

Conversando com 
diversos empresários, a 
grande maioria relatou 
que não pagará os 
impostos nesses meses 
pela significativa queda 
nas vendas, priorizando 
a folha de pagamento dos 
funcionários e os custos 
fixos da operação.  Além 
disso, o governo federal, 
que os demais entes 
federados imaginam 
ser a fada madrinha 
com uma varinha de 
condão gerando dinheiro 
a qualquer momento, 
prorrogou o pagamento 
de seus tributos, 
causando impacto 
direto na arrecadação 
dos próximos meses. 
Soma-se a isso a cota 

de desserviços que 
alguns homens públicos 
estão fazendo, como o 
Presidente da Câmara 
dos Deputados, 
Rodrigo Maia, que 
proibiu a votação 
que destinaria mais 
de R$ 2 bilhões do 
fundo eleitoral para 
a saúde, sem contar 
a manutenção dos 
privilégios que “Vossas 
Excelências” usufruem, 
pagos por nós. 

Governadores 
precisam aceitar que a 
saúde é correlacionada 
à economia e não 
podemos ignorar 
tal fato sem um 
debate sério sobre as 
consequências desse 
isolamento, que traz 
impactos catastróficos, 
especialmente aos 
mais pobres. Miséria, 
desnutrição e suicídios 
serão uma constante 
se não permitirmos às 
pessoas que voltem ao 
trabalho e tudo isso 
matará muito mais que 
a Covid-19. Além disso, 
o governo federal não 
terá como socorrer 
financeiramente os 
demais entes federados, 
fazendo com que nem 
mais os serviços básicos 
via SUS sejam tratados. 

Urge debatermos 
alternativas sobre 
esse método de 
enfrentamento do 
coronavírus, pois, 
após dois meses 
de quarentena, já 
temos exemplos no 
mundo que podem 
balizar outra postura 
dos governadores 
e prefeitos que, sob 
pretexto de resguardar 
a população, brincam 
de ditadores e esbanjam 
recursos na compra 
de equipamentos 
sem licitação, como 
se a fonte que hoje os 
abastece jamais secará. 
Margareth Thatcher 
teria muito trabalho 
no Brasil para ensinar 
que não existe dinheiro 
público, mas dinheiro 
dos pagadores de 
impostos, que estão 
cada vez mais escassos...
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SAÚDE

UTI de Encantado deve iniciar 
atendimentos no dia 25 de maio

município vai repassar R$ 240 mil mensais ao hospital

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A tão sonhada Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de Encantado 
deve iniciar os atendimentos até 

o dia 25 de maio. O anúncio veio no final 
da manhã de ontem (14), pela direção 
do Hospital Beneficente Santa Terezinha 
(HBST) de Encantado à Administração 
Municipal. 

Na ocasião, foi assinado o contrato 
em que o Município repassa os recursos 
de cerca de R$ 240 mil mensais para 
o hospital para o funcionamento 
dos cinco leitos UTI Covid-19, até o 
credenciamento. “É uma luta de muitos 
anos. Isso faz com que Encantado 
seja um micropolo de saúde regional, 
fortalecendo a nossa região”, destaca o 
prefeito Adroaldo Conzatti. 

A instalação dos cinco leitos de UTI 
equipados com respiradores, mesmo 
antes do credenciamento, é resultado de 
um acordo entre o Ministério Público, 
Hospital e Prefeitura, por recomendação 
da promotora Daniela Schwab. Segundo 
o diretor do HBST, Evandro Klein, o 
hospital está contratando a equipe médica 

e de enfermagem. Ontem à tarde, o HBST 
encaminhou o pedido de habilitação 
desses cinco leitos para atendimento 
Covid-19 à Coordenadoria Regional de 
Saúde. “Hoje, nasce a UTI de Encantado”, 
enfatiza o diretor do hospital. 

Os cinco leitos de UTI serão instalados 
no primeiro andar do Hospital, no Posto 
1. A partir do início de funcionamento 
da UTI, o Pronto Atendimento (PA - 
Covid-19) passa a ser feito na entrada 
pela rua Duque de Caxias, ficando assim 
todos os atendimentos relacionados 
ao Novo Coronavírus nesta ala do 
hospital, não mais sendo necessário a 
utilização do prédio do Centro Regional 
de Oftalmologia, o qual poderá voltar a 
operar.

Klein explicou que a previsão dos dez 
leitos ficarem prontos é no final deste 
mês de maio. Também será encaminhado 
o pedido ao Governo Federal para a 
habilitação dos cinco leitos Covid-19 e 
mais os cinco projetados, totalizando dez 
leitos para atendimentos gerais e não só 
para casos do Novo Coronavírus.

assinatura do contrato: secretária da saúde, Clarissa da Rosa 
Pretto Scattola, prefeito Adroaldo Conzatti, diretor do HBST, 
Evandro Klein, e a assistente administrativo, Marilene Daltoé
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DOS 

PASSOS
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dilamar@rdencantado.com.br

mais uma sessão da 
câmara de muçum
Férias 

Os vereadores de Muçum aprovaram, na 
sessão desta semana, o Projeto de Lei que 
autoriza a antecipação de férias durante a 
suspensão das atividades determinadas em 
razão da pandemia.

Remuneração 
Pelo projeto o pagamento da 

remuneração das férias poderá ser 
efetuado na folha de pagamento 
subsequente ao mês do gozo das férias. 
Já o terço constitucional será pago 
juntamente com a última parcela da 
grati� cação natalina (13º salário).

Educação 
Em função do Decreto Estadual, de 

não retomada às aulas no mês de maio, a 
Educação será a secretaria mais atingida.  

Recursos 
Outro projeto aprovado foi a 

abertura de crédito especial no valor de 
R$ 250.000,00. O valor é oriundo de 
emendas parlamentares, R$ 100.000,00 do 
senador Lasier Martins, R$100.000,00 do 
deputado Marcelo Brum e R$ 50.000,00 
do deputado Márcio Biolchi. 

Transparência
O vereador Alex Colossi apresentou 

projeto legislativo que obriga o município 
a adotar medidas de transparência 
referentes às ações de enfrentamento à 
Covid-19. Com a aprovação do projeto, o 
município tem a obrigação de dar ampla 
divulgação aos dados e informações 
sobre despesas, concursos, seleções, 
doações, compras públicas, inclusive 
por dispensa de licitações, parcerias, 
doações, comodatos, cooperações, 
repasses e transferências referentes ao 
enfrentamento da pandemia. Os dados 
deverão ser disponibilizados na página 
o� cial do município, na internet, redes 
sociais e em formato aberto. 

Água  
Os vereadores Alex Colossi, Adair 

Villa, Alberto Barronio e Gilmar 
Marcolin solicitaram informações sobre 
o cadastro dos contribuintes da taxa de 
água potável para consumo humano 
distribuída na rede pública. 

Informações 
Conforme os requerentes, o objetivo 

é a � scalização de averiguação de 
denúncias. 

a. Relatório da receita e despesas com 
o departamento de água;

b. Número de contribuintes;
c. Relatório com o nome dos 

contribuintes e endereço. 

Na tribuna
Amarildo Baldasso 

Falou sobre as denúncias de desperdício de água onde os vereadores 
estão sendo cobrados pela população. “Precisamos que as pessoas 
tenham esta consciência. Foram feitas campanhas. Não temos condições 
de � scalizar e estar em vários locais, em todas as horas. A comunidade 
precisa fazer a sua parte”, enalteceu.

Mauro Cipriani 
Cobrou ações de moradores quanto à liberação de pessoas para entrar 

nas propriedades e realizar a pesca predatória. Conforme Cipriani, “no 
sábado (9) pude constatar que na linha Barra das Contas haviam pessoas 
acampadas às margens do rio Taquari com caicos e pescando. Lá havia 
veículos de Nova Prata, Guaporé, Encantado, São Valentim do Sul, Nova 
Araçá e Bento Gonçalves. Mas e se estas pessoas estavam lá cometendo 
este crime eles com certeza tiveram a autorização do proprietário da terra 
para chegar e acampar. Então precisamos responsabilizar estas pessoas 
também, que estão autorizando a entrada. A Patran esteve no município 
na semana que passou, mas não conseguem � scalizar sem o auxílio das 
pessoas”, relatou. O vereador também repassou os números dos telefones 
da entidade para denúncias (51) 3720-1318 e 9 9877-8511. 

Carlos Eduardo Ulmi (Dudu) 
Solicitou que a mesa diretora busque informações junto à 

Administração sobre a troca de lâmpadas na cidade e interior do 
município - Muçum foi contemplado com recursos da RGE para a troca 
de lâmpadas. Sobre a pesca predatória, Dudu sugeriu a convocação do 
responsável pelo meio ambiente para uma conversa e sugeriu que se 
faça uma comissão e até a criação de uma lei para responsabilizar estes 
donos das áreas, que deixam as pessoas entrar e pescar de forma irregular. 
“Vamos viabilizar isso com a assessoria jurídica. Se penalizarmos, 
através de lei, as pessoas que deixaram os pescadores entrar estaremos 
resolvendo”, destacou. Ele também parabenizou o colega e vereados Luis 
Antônio Basseto pela conquista de mais uma emenda parlamentar e que 
pela primeira vez o nome vereador foi citado nos documentos o� ciais do 
município. Dudu solicitou a fórmula de como o colega consegui isso. 

Gilmar Marcolin 
Iniciou a fala dizendo que está no � nal do segundo mandato e neste 

período nunca teve pedido atendidos pela Administração. Segundo 
Marcolin, “para ser atendido acho que precisamos trocar de partido, 
pois o vereador Basseto sempre agradece ao prefeito por atender seus 
pedidos. Já os vereadores de situação sempre são citados. Ele ainda se 
manifestou sobre a pesca predatória veri� cada em Muçum. “Tem muita 
gente pescando e depois vendendo o produto. Com isso estão cometendo 
dois crimes. Do jeito que estão depredando vamos ter que mostrar para 
nossos � lhos e netos apenas fotos dizendo que tínhamos estes peixes 
aqui no nosso rio Taquari”, lamentou. O vereador também comentou 
sobre a estiagem. Disse que esteve visitando o interior onde tem muitas 
di� culdades, muitas famílias não têm água até mesmo para a casa. 
“Precisamos perfurar poços, buscar água”, sugeriu.  

Adair Villa 
O vereador também falou sobre as di� culdades enfrentadas pelos 

agricultores com a falta de água. “Agricultores estão tendo problemas até 
mesmo com a falta de água para o consumo da família”, revelou. Villa 
citou como exemplo a família de Luchino Casagrande, que estariam 
realizando levantamento de custos para a perfuração de um poço na 
propriedade. “Temos muitos locais que foram perfurados poços, mas que 
infelizmente não produziram água”. Além disso, que esteve juntamente 
com os colegas Alberto Barronio, Alex Colossi e Gilmar Marcolin 
em audiência com o secretário estadual de Agricultura Covatti Filho, 
solicitando a perfuração de poços artesianos. Villa se mostrou descontente 
com a Administração Municipal, pois na comunidade Linha Alegre 
Caravággio teria sido colocada e espalhada brita na estrada geral, porém 
na frente da casa dos pais do vereador a brita não foi colocada.  

Alex Colossi 
Agradeceu aos colegas pela aprovação do projeto para dar 

transparências aos valores gastos com a Covid-19. “Entendo ser 
extremamente importante divulgar isso. Que a comunidade saiba disso”, 
justi� cou. O vereador solicitou também a construção de pelo menos dois 
quebra-molas na estrada de chão batido no acesso à Linha Santa Lúcia. De 
acordo com o vereador, o trá� co é intenso no local e tem muitas pessoas 
morando logo após a empresa Decibal, onde os motoristas não respeitam 
o limite de velocidade.

Alberto Barronio 
Disse concordar com o vereador Mauro. “Pois se tem gente 

pescando é porque eles tiveram autorização dos moradores. Eles 
também precisam cuidar do rio. Cuidar da localidade. Não deixar 
que pessoas venham pescar e destruir o rio”, ressaltou. Ele comentou 
ainda sobre a perfuração dos poços artesianos. Os vereadores foram 
informados pelo secretário Covatti Filho que as máquinas estavam 
sucateadas e precisavam de conserto antes de disponibilizá-las para os 
municípios.  

Luis Antônio Basseto (Belo) 
Destacou que esteve reunido com o secretário da Fazenda para 

saber do andamento das receitas e despesas do município. Belo 
disse que foi informado que a folha de pagamento consome 47%, 
saúde 23% e as demais secretarias tem os outros 30%. O vereador 
parabenizou a administração e os demais secretários pelo excelente 
trabalho realizado mesmo com poucos recursos. Basseto ainda 
agradeceu o deputado federal Márcio Biolchi pela destinação de mais 
uma emenda para o município, além do senador Lasier Martins. O 
vereador disse que conseguiu outras emendas para Muçum e que 
nunca havia sido citado. “Foi uma surpresa e espero que continue. Os 
vereadores merecem ser valorizados e a comunidade precisa saber o 
que � zemos”, salienta.

Mateus Trojan 
Quanto a pesca predatória o presidente do legislativo disse que 

em contato com a Patran foi informado que todas as pessoas devem 
denunciar, “inclusive, se possível, com fotos, � lmagens de carros 
e pessoas que estariam praticando o crime. As denúncias podem 
ser também de forma anônima”, reforçou.  O vereador também 
con� rmou o início da pintura das faixas de segurança. Ele gradeceu 
aos deputados Marcelo Brum e Márcio Bilochi e o senador Lasier 
Martins pela liberação de recursos que serão aplicados na área de 
saúde. O vereador também falou sobre ações desenvolvidas pelo 
município para contornar a falta de água no interior. “Na cidade cada 
um de nós deve fazer o racionamento próprio, pois corremos o risco 
de termos racionamento de água até mesmo na área central da cidade”, 
alertou. Respondendo ao vereador Gilmar Marcolin o presidente 
destacou que em contato com o deputado estadual Edson Brum foi 
informado que está sendo disponibilizado linha de crédito junto ao 
Governo Federal para este trabalho de perfuração de poços artesianos 
no inteiro do município. “O problema de nosso município é que 
recentemente foram perfurados quatro poços, mas apenas um deles 
está fornecendo água”, explicou. 

Assembleia 
A Associação Bene� cente de Muçum realiza Assembleia 

Geral Ordinária, no dia 19 de maio, a partir das 18 horas, na 
Câmara de Vereadores. Na ordem do dia: 

1. Eleição da diretoria administrativa e conselho � scal 
para o período de 2020/2022;

2. Apreciação do parecer do conselho � scal, relatório e 
balanço do exercício de 2019; 

3. Assuntos Gerais. 
Poderão participar da assembleia 38 associados. 

Atualmente, a entidade é presidida por Leonir Carlos Fleck.
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

O BRASIL QUE 
DÁ CERTO

GOOGLE IMAGENS

Somos bombardeados diuturnamente com informações mórbidas que 
transformaram os noticiários numa marcha da insensatez, que levam o 
brasileiro a fantasiar o futuro, abatido por pensamentos de amargura. O 

País vive uma tempestade perfeita com a descrença de que a� nal Deus não é 
brasileiro, com a população perdida, sem rumo, pulando num terreno escaldante. 
Neste quadro de desesperança, no entanto, tem um Brasil que, apesar das 
permanentes crises política e econômica, continua dando certo, há décadas: o 
agronegócio. 

RECORDE
Apesar de o impacto dos problemas da estiagem sobre a produtividade de 

soja e milho no Rio Grande do Sul, o volume da produção de grãos no país 
está estimado em 251 milhões de toneladas, quase 4% superior ao colhido em 
2018/19. É o que aponta um estudo sobre a safra 2019/2020, divulgado nesta 
semana, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A previsão é 
de safra recorde, com uma produção estimada de 120,3 milhões de toneladas 
de soja. Sobre as culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e 
triticale), o plantio ainda está no início, e deve ocorrer um crescimento de 
2% na área plantada, com destaque para o trigo. O plantio em andamento 
mostra boas perspectivas, com crescimento de 2,4% na área a ser cultivada, 2,1 
milhões de hectares ao todo, e uma produção de 5,4 milhões de toneladas. A 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, numa reunião do Conselho Superior 
do Agronegócio (Cosag), na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), 
a� rmou  que o agronegócio é um dos poucos setores que tem garantido 
o crescimento econômico do País e precisa ser mais valorizado como um 
segmento que garante a segurança alimentar do país e do mundo. Na minha 
constatação, tem sido comum ouvir no Congresso Nacional, especialmente 
pelos partidos de esquerda, a demonização do agronegócio, com os produtores 
rurais sendo acusados de “envenenar a população”, desmatar o meio ambiente 
e transgredir as leis. Como toda a atividade econômica, o setor também é 
passível de críticas. Mas, existe muita desinformação e a� rmações infundadas. 
E é preciso ter cuidado com os interesses externos dos países que não 
conseguem concorrer com a agricultura brasileira.

ALIMENTOS
O professor da Fundação Getúlio Vargas, Xico Graziano, uma das maiores 

autoridades de agropecuária, em artigo no site Poder360, informou que países 
que colocavam restrições na importação de alimentos do Brasil agora fazem 
consultas querendo abertura de mercado. Ele entende que a crise mundial deve ser 
a grande oportunidade para a agropecuária brasileira, pois muitos países temem 
pelo abastecimento alimentar. Explicou que o Brasil tem mostrado, capacidade de 
produção no campo acima das grandes nações desenvolvidas como EUA, Europa, 
Austrália, Japão, Canadá, que operam no limite de seu potencial produtivo, 
ocupando 100% de suas terras chamadas “aráveis””.  No caso da China, a situação é 
quase dramática devido ao extraordinário, e recente, processo de industrialização 
e urbanização, pois apenas 14,3% do seu território  se presta à agropecuária. 
Além disso, observa Xico Graziano, o Brasil tem um modelo único no mundo, 
de integração lavoura-pecuária. “Essa agricultura tropical construída no Brasil, 
cujo alicerce é a produção integrada vegetal-animal, baseada em muita tecnologia, 
gerada nas unidades das Embrapas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 
do país, encanta, mas também espanta, o mundo”. É esse sucesso que � zeram 
surgir as barreiras comerciais ao produto brasileiro. Se o Brasil souber aproveitar 
este momento de crise mundial, toda a agropecuária será bene� ciada, atingindo, 
inclusive, as indústrias da área de alimentação da nossa região.

projeção chega a 251 milhões 
de toneladas de grãos

Coronavírus 

Encantado tem 15 
pessoas consideradas 
curadas da Covid-19

No � nal da tarde de quarta–feira 
(13) foram con� rmados mais três 
casos de Covid-19 em Encantado, 
totalizando 24 casos positivos. 
Dois estão internados no Hospital 
Bene� cente Santa Terezinha (HBST): 
um homem de 46 anos e uma mulher 
de 39. O terceiro caso é de uma mulher 
de 41 anos que está em isolamento 

domiciliar. Dos casos já con� rmados, 
permanecem na UTI um homem 
de 40 anos, que está hospitalizado 
em Santa Maria, e um homem de 58 
anos, que está em Santa Cruz do Sul. 
Continua internado na casa de saúde 
encantadense um homem de 40 anos. 
Quinze pessoas estão consideradas 
curadas.

Muçum tem caso recuperado 
e novo suspeito

A secretaria da Saúde atualizou o boletim acerca da situação da Covid-19 
no município. O homem, de 37 anos, que atua como vendedor externo, não 
apresenta mais sintomas e, segundo o corpo médico, está recuperado. Já, 
sua esposa, apresentou sintomas. A equipe de Saúde segue as orientações do 
Ministério da Saúde e, em alguns dias, deve realizar o teste. Outra família 
foi dispensada do isolamento, já que os integrantes não apresentaram mais 
sintomas ligados à Covid-19.

Roca Sales tem seis casos positivos 
Na quarta-feira (13), Roca Sales con� rmou mais dois casos, totalizando seis 

no município. As duas con� rmações são do sexo feminino, sendo uma de 56 
anos e a outra de 24. Ambas trabalham na área da saúde. 

Um homem sofreu ferimentos em acidente de trânsito registrado na ERS-
129, em Encantado, na tarde desta quinta-feira (14). Um veículo Ônix, placas 
de Sapucaia do Sul, cruzava a rodovia quando foi atingido por um caminhão da 
cidade de Casca, que seguia no sentido Encantado-Muçum. O acidente ocorreu 
no quilômetro 72 da rodovia por volta das 14h30min. O condutor do carro 
sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU para atendimento no Hospital 
Bene� cente Santa Terezinha (HBST). Os ocupantes do caminhão não se feriram.  
Os bombeiros também atenderam a ocorrência. O trânsito � cou lento no local do 
acidente até a retirada do veículo de carga.

ENCANTADO

Homem sofre 
ferimentos em 
acidente na ERS-129

VEÍCULO DE SAPUCAIA DO SUL FOI ATINGIDO POR UM CAMINHÃO

HENRIQUE PEDERSINI
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Vereadores cobram prefeito por 
maior atenção aos agricultores

demora na obra de acesso à propriedade dominou debates 

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Depois da saúde e da educação, o alvo de 
críticas dos vereadores ao trabalho do governo 
de Adroaldo Conzatti, na sessão desta semana, 

foi a agricultura. Uma das maiores indignações refere-
se à falta de conclusão do acesso ao empreendimento 
de Marcelo Casarotto, na Linha Barra do Guaporé. 
A execução da obra por parte da Administração 
Municipal, que permitirá o tráfego de caminhões 
pesados, aparece no Projeto de Lei 24/2020, aprovado 
pelo Legislativo. O texto autoriza o Executivo a doar 
uma área de terras de 120 mil metros quadrados 
para a instalação de um núcleo de produção de ovos 
férteis. O investimento de Casarotto no local se 
aproxima dos R$ 8 milhões. 

Conforme os políticos, a obra na propriedade de 
Casarotto foi interrompida e os caminhões deslocados 
para os trabalhos da pavimentação asfáltica da estrada 
de Linha Azevedo.  Para Luciano Moresco (PT), a 
situação é constrangedora, principalmente, por se 
tratar de um investimento semelhante ao condomínio 
de aves da cooperativa Dália. “A integradora coloca 
que é preciso fazer o acesso respeitando determinadas 
normas sanitárias. Então, não há espaço para discutir 
essas normas. Quando era vereador, o prefeito 
Adroaldo defendia essas questões. Não pode ser 
diferente anos depois. Agora que a economia dá 
uma travada, e a gente tem um investimento dessa 
grandeza, precisamos resolver isso hoje já. Mas parece 
que está programado para junho”, comentou. 

Segundo Marino Deves (PP), que chegou a falar do 
caso na sessão da semana passada, a construção do 
acesso não deve ser visto como um favor ao produtor, 
mas sim como contrapartida que a comunidade dá 
ao investimento e ao risco que ele está assumindo.  “É 
prioridade absoluta que se faça esse acesso o quanto 
antes”, afirmou. Ao mesmo tempo, o presidente 
Diego Pretto tratou de enaltecer a grandiosidade do 
empreendimento. “Não conheço outra empresa que 
investiu R$ 8 milhões nesse ano. Que o Executivo 
reveja isso logo”, declarou.

Celso Cauduro (MDB) trouxe mais informações. 
Segundo ele, a sanitarista da empresa BRF não vai 
assinar o contrato com o proprietário enquanto o 
acesso não estiver pronto. “A Prefeitura fez cerca 
de 300 metros do acesso. “Mas como ia demorar, 
porque precisava fazer um aterro, o prefeito retirou 
as máquinas e colocou na Linha Azevedo. Agora, 
as máquinas vão ter que retornar e terão o custo de 
deslocamento para fazer um serviço que era para 
estar pronto”, comentou.

Cláudio Roberto da Silva (MDB) chegou a fazer 
um comparativo com o tratamento dado pelo 
Executivo aos pequenos produtores. “O prefeito é um 
capitalista, acredita no investimento, no trabalho. Se o 
Casarotto, que tem investimento de R$ 8 milhões, que 
é um grande produtor, é deixado de lado. Tu imagina 
o nosso pequeno agricultor, o de subsistência”, 
ponderou.

O convite do Executivo para uma reunião na 
terça-feira (12) com o tema “A agricultura pós-
pandemia”também irritou alguns vereadores. 
Segundo eles, a prioridade do momento é a estiagem 
que afeta as propriedades. 

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

Inseminação e 
agroindústrias

Moacir Tramontini (PTB) estranhou a resposta 
do Executivo sobre um pedido de informações a 
respeito do serviço de inseminação artificial. No 
texto encaminhado pela Administração Municipal, 
o argumento é que o processo licitatório para a 
inseminação e aquisição de sêmen está sendo 
elaborado visto que as licitações foram suspensas 
devido à pandemia do coronavírus. Para Tramontini, 
a Covid-19 não pode ser usada como desculpa. “Só 
para lembrar o prefeito, que ele é prefeito há mais 
de três anos. E a Covid-19 está há dois meses. Nesse 
período todo nosso agricultor está pagando um valor 
bem expressivo. Em outros tempos, o agricultor 
pagava R$ 15 pelo sêmen. Hoje paga R$ 90,00. O 
sistema do prefeito é de não dar quase nada para o 
agricultor”, comparou.

Sander Bertozzi (PP) também contestou outra 
resposta do governo a respeito do repasse de 
incentivos às agroindústrias. No texto, o Executivo 
refere que os investimentos nas agroindústrias são 
os que foram aprovados no orçamento municipal e 
que não existe nenhuma pendência de pagamento de 
incentivo aos produtores. “Não fecha, tem pendência 
sim. Tem o pedido do produtor Marcel Slaifer, 
que ainda não recebeu o pedido devido”. Bertozzi 
destacou que existem leis municipais que beneficiam 
os agricultores e que precisam ser cumpridas.

“SÃO BRAZ NÃO 
QUER ASFALTO. 
QUER água”

Os vereadores ainda analisam o Projeto de Lei 
06/2020, que trata do convênio com o município 
de Relvado para o asfaltamento de um quilômetro 
da estrada EN-475, na comunidade de Valdástico. 
Pelo projeto, cada município bancaria 500 metros 
da obra. Nesta semana, o Executivo encaminhou 
um ofício ao Legislativo com o argumento de que as 
linhas São Braz, Divertida e Boa Fé já estão sendo 
prejudicadas com o atraso da obra. Segundo o 
governo, o trabalho de pavimentação já poderia ter 
sido iniciado caso os vereadores tivesse aprovado 
o projeto e, caso não seja, a próxima localidade 
beneficiada pelo asfalto comunitário será a linha São 
Luiz. 

Os argumentos do governo irritaram Valdecir 
Cardoso (PP). Segundo ele, o problema agora é a 
seca e não o asfalto. “É faltar com respeito com os 
agricultores e com os vereadores. Tem que parar 
de enrolar. Só asfalto, asfalto, asfalto. Isso é piada, é 
uma vergonha. Visitei quase todas as casas em São 
Braz. Ninguém quer o asfalto. Eles querem água, 
inseminação mais barata, querem que os dejetos 
suínos sejam recolhidos, querem o telhado na 
composteira. Se ninguém pedir vistas desse projeto, 
eu peço”, desabafou.

Jaqueline Taborda (PSDB) 
contestou as afirmações de que o 
atual governo não faz nada pelos 
agricultores. Segundo ela, um 
dos grandes projetos do prefeito 
Adroaldo Conzatti beneficia 
diretamente os produtores, que 
é o asfalto comunitário. “Os 
próprios agricultores dizem 
que nunca sonhavam com isso”, 
revelou. Ela também citou a 

perfuração de poços artesianos 
e os investimentos em redes de 
água. Jaqueline elogiou ainda a 
iniciativa de Conzatti de propor 
aos vereadores um debate sobre 
os desafios da agricultura para o 
período pós-pandemia. “É muito 
importante ter essa visão. Mostra 
a preocupação do prefeito com a 
agricultura”, alegou.

Para Valdecir Gonzatti (MDB), 

o prefeito merece os créditos pela 
quantidade de obras que têm feito. 
“Tenho certeza que a situação do 
Marcelo Casarotto vai ser resolvida 
logo com a construção do acesso a 
sua propriedade”, disse. O vereador 
também contestou a afirmação 
do colega Valdecir Cardoso que a 
comunidade de São Braz não quer 
o asfalto. “Eu não acredito nisso”, 
disse Gonzattinho.

JAQUELINE E GONZATTINHO 
DEFENDEM PREFEITO

devido ao decreto 
de bandeira 
vermelha na 
região, sessão 
foi realizada por 
videoconferência
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Chuva traz alívio, 
mas estiagem 

ainda preocupa

Nesta semana o 
Rio Grande do 
Sul comemorou o 

retorno da chuva. Desde 
o � nal de novembro de 
2019, o Estado sofre 
com a estiagem e o forte 
calor que faz com que a 
água evapore com mais 
facilidade. No Vale do 
Taquari, a situação não 
é diferente e a região 
sofre com a vegetação 
seca, problemas no 
abastecimento de água 
e o nível baixo do rio 
Taquari. 

O rio banha a cidade 
da amizade. Impetuoso 
em épocas de enchentes, 
agora sofre com a 
estiagem. O roca-salense, 
cronista e historiador, 
João Manoel Moraes da 
Silva, 65 anos, explica que 
o rio tem 520 quilômetros 
de comprimento. Ele 
nasce em São José 
dos Ausentes e vai até 
Triunfo, quando se 
encontra com o rio Jacuí. 
Além disso, a palavra 
“Taquari” é de origem 

indígena e signi� ca “o rio 
das taquaras”, pois nas 
margens havia muitas 
taquareiras (taquaras), 
que os índios chamavam 
de tibiquary. 

Na segunda-feira 
(11), ao visitar o 
Parque Náutico, antigo 
Passo da Barca, local 
que antigamente era 
utilizado como ponto 
de travessia entre Roca 
Sales e Encantado, João 
Manoel observou que o 
rio está um metro abaixo 
do nível normal. Além 
disso, percebeu que esta 
seca é diferente.  “Eu já 
vi muitas secas durante 
todo esse tempo de vida, 
que é uma vida próxima 
ao rio, mas eu nunca vi 
uma seca desta forma. Já 
houve secas maiores, mas 
esta tem um diferencial, 
pois o rio está mais seco e 
a maioria dos ribeirinhos, 
pescadores e pessoas que 
vivem há muito tempo 
aqui pensam a mesma 
coisa que eu. É uma seca 
diferente”, ressalta.

série especial

João Manoel Moraes da Silva já nadou e andou muito de caico no Taquari

Rio Taquari NA divisa 
entre Encantado e 

Roca Sales
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série especial

“OS CAÍCOS 
ESTÃO PEDINDO 
ÁGUA”

O historiador tem a fotografia como hobby e 
confessa que fica chocado ao ver o estado do rio. “O 
rio te choca. Ele é muito lindo para o paisagismo. 
Para quem gosta de fotografia, ele apresenta uma 
paisagem maravilhosa, mas a pessoa que gosta do 
rio fica espantada com o que está vendo. Eu sou 
um sujeito que nado no rio e agora percebo que em 
alguns lugares podemos passar a pé, e mesmo onde 
havia grande profundidade encontramos rochas.  Os 
jet ski já não conseguem subir mais”, constata.  

No Parque Náutico, o historiador observa onde a 
água encostava na mureta. “A mureta nunca aparecia. 
Hoje ela aparece. Os caícos estão pedindo água. Outro 
fator que mostra como o rio está baixo é esta árvore 
chamada de Amarilho, que era utilizada para fabricar 
cangas de bois, antigamente a água encostava nos 
galhos dela. Hoje, o Amarilho aparece por completo 
e ao lado dele tem a escada que era usada para chegar 
aos caicos. Eu nadei bastante e andei muito de caico 
nestas águas, hoje fico triste ao ver isso e lembrar que 
o rio é furioso em época de chuvaradas”, relata. 

Enchente de 2001
O historiador ainda lembra que no mandato do 

ex- prefeito Bruno Horst, em 2001, quando houve 
uma grande enchente, foi realizado um estudo sobre 
as cheias do rio Taquari na cidade. Segundo a equipe 
técnica somente uma drenagem no rio, salvaria 
Roca Sales de grandes cheias. Entretanto, conforme 
João Manoel, a drenagem seria um projeto muito 
caro e por isso não houve andamento. O historiador 
relata as grandes enchentes que já preocuparam o 
município. “As grandes cheias do Taquari foram 
em 1912, 1928, 1941, 1956, 1990 e 2001. Em 1941, 
a enchente represou o Guaíba e assoreou os rios 
porque levou uma grande avalanche de terra para 
dentro deles. Em 1990 houve duas enchentes. 
Outro fato interessante é a cheia de 2001 que foi a 
maior e parecida com 1912. Provavelmente teremos 
enchente novamente, pois secas  e enchentes são 
cíclicas. A estiagem não é longínqua”,  explica.

Nível do rio 
Com o objetivo de impedir que o rio Taquari 

cause transtornos para a população das cidades 
de Muçum, Encantado, Lajeado e Estrela é 
realizado o Monitoramento e Alerta hidrológico 
do rio desde 2013. Para isso foi instalada uma 
rede de monitoramento hidrológico automático e 
telemétrico em 10 pontos da bacia que transmitem 
em tempo real dados de chuvas e níveis dos rios, 
que funciona em conjunto com sistema de recepção 
de dados e previsão de níveis, conseguindo uma 
antecipação dos valores de cotas para as cidades 
de Muçum e Encantado da ordem de 12 horas 
aproximadamente, e para Estrela/Lajeado, oito 
horas de antecedência. Esse acompanhamento 
é realizado para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a redução dos prejuízos pessoais 
e materiais causados pelas inundações. Graças 
a este monitoramento o nível do rio pode ser 
acompanhado. Na manhã da quinta-feira (14), 
em Encantado, o Taquari estava com 137 cm. Em 
Muçum, o rio tinha 60 cm. 

Amarilho e a 
escada que dava 
acesso aos caicos 
estão totalmente 
visíveis por causa 
da estiagem

Os caicos pedem água

Mureta onde geralmente bate a água do rio
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Condomínio avícola
A conclusão do Condomínio Avícola que está sendo construído na Linha 

Cruzeiro vai auxiliar na geração de renda e ICMS para o município. Nele, a 
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Trânsito executou a terraplenagem. O empreendimento é um dos nove que 
abastecerá o frigorífico de aves da Dália Alimentos. 

Além disso, conforme o secretário Daniel José Pessini, nestes quatro anos 
foram feitas 10 terraplenagens para aviários, três para chiqueiros e cinco 
terraplenagens para residências. A secretaria também atuou na recuperação de 
açudes, por causa da estiagem e realizou melhorias nas estradas. 

Outra atividade está sendo realizada no centro da cidade. “Estamos fazendo 
a drenagem de água, com a colocação de mais de 160 tubos de concreto, para 
solucionar o problema da água que sempre corria dentro da cidade e inundava 
os terrenos das casas mais próximas”, explica o secretário. 

Pessini  agradece a colaboração da comunidade. “Relvado é um município 
pequeno, aconchegante e nós tentamos ajudar a todos da melhor forma 
possível. Com a estiagem, não conseguimos cuidar das estradas como 
gostaríamos, mas agora o tempo vai ajudar. Em nome da secretaria agradeço à 
população que sempre coopera com a gente”, destaca o secretário. 

REGIÃOaNIVERSÁRIO FOI COMEMORADO NO DIA 9 DE MAIO

Município de Relvado completa  
32 anos de emancipação
Cascatas, cachoeiras, grutas e matas nativas 

formam um cenário encantador em Relvado. 
Estas belezas naturais associadas a forte 

agricultura, avicultura, suinocultura e bovinocultura 
leiteira são os diferenciais do município, que também 
se destaca pela qualidade de vida, sendo o terceiro do 
Brasil em número de idosos. 

No dia de 09 de maio Relvado completou 32 
anos de emancipação político-administrativa. O 
prefeito Odi Paulo Lorenzini destaca o orgulho que 
tem do município.  “Ser relvadense é um orgulho. 
Temos um povo ordeiro, trabalhador e guerreiro. 
Relvado é acolhedor e tem na essência essa cultura da 
convivência e da amizade. Quem morou em Relvado, 
jamais esquece Relvado. Quero parabenizar todos os 
agricultores e a todos que vivem no nosso município 
por estes 32 anos de história e também agradecer pelo 
trabalho e pela dedicação”, destaca.  

Ao falar sobre as metas que estavam previstas 
para este ano, o prefeito destaca a forte preocupação 
com a estiagem. “Tínhamos projetos e recursos para 
investir em outras coisas, mas tivemos que desistir 
para atender a comunidade por causa da estiagem. 
Passamos a puxar água, compramos distribuidores, 
ativamos poços artesianos e fizemos redes de água, 
até porque o nosso setor primário exige muito. A 
água é nossa riqueza natural e nossos agricultores 
dependem muito disso”, explica. 

Outra apreensão ocorre com a pandemia causada 
pelo coronavírus. O gestor destaca que foram 
repassadas recomendações para a população e até 
um flyer foi produzido para instruir a comunidade. 
Além disso, os servidores que pertencem ao grupo 
de risco estão em casa. “Eu sei que a comunidade está 
preocupada com esta situação do coronavírus. Não 
temos nenhum caso no município e é bom que não 
tenhamos, pois nossos hospitais de referência estão 
praticamente lotados e isso nos preocupa. Em virtude 
disso, as pessoas precisam seguir os decretos e ter 
consciência e responsabilidade. Hoje trabalhamos com 
uma equipe de funcionários bem reduzida porque 
muitos pertencem ao grupo de risco. Está difícil, mas 
não podemos desanimar. Quero que as pessoas se 
cuidem, façam a higienização com água e sabão, usem 
álcool gel e máscaras. Além disso, que sigam todas as 
orientações indicadas pela equipe de saúde e vigilância 
sanitária. Devemos nos preocupar com a nossa saúde”, 
relata. 

Lorenzini faz uma avaliação da sua gestão. “Desde 
que assumimos o Governo tivemos crises, mas com 
os pés no chão, com uma administração consciente 
e com vontade de trabalhar conseguimos trazer 
benefícios para o município. Fizemos melhorias nas 
ruas, compramos uma área de terra dentro da sede do 
município, que era da Dália Alimentos, não atrasamos 
nenhum programa do governo na área da agricultura, 
como o  sistema troca -  troca ou silagem e compramos 
máquinas novas para atender a demanda. Não vou 
dizer que vamos alcançar todos os objetivos e projetos  
que foram traçados, mas estamos fazendo o máximo 
para atender a população. Temos a parceria com a 
Dália, onde o nosso condomínio está praticamente 
concluído e logo vai trazer benefícios e geração de 
empregos para o município. Além disso, nestes quatros 
anos procuramos ajudar a indústria e valorizar os 
nossos munícipes que quiseram investir em Relvado”, 
aponta. 

Lâmpadas 
de LED

Outra melhoria 
para o município é a 
troca das lâmpadas 
convencionais pela 
iluminação de LED. 
Conforme Pessini 
foram adquiridas cerca 
de 450 lâmpadas. “Elas 
são mais econômicas 
e iluminam bem 
mais. A cidade fica 
mais bonita. Nós 
começamos os testes 
no primeiro ano do 
mandato e até o final 
deste ano pretendemos 
trocar todas as 
lâmpadas”, explica. Obra de drenagem da água está sendo feita no centro da cidade

secretário pessini

Prefeito mostra 
o flyer com 
orientações sobre 
o coronavírus

FOTOS: DIVULGAÇÃO

continua na outra página
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Condomínio avícola
A conclusão do Condomínio Avícola que está sendo construído na Linha 

Cruzeiro vai auxiliar na geração de renda e ICMS para o município. Nele, a 
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Trânsito executou a terraplenagem. O empreendimento é um dos nove que 
abastecerá o frigorífico de aves da Dália Alimentos. 

Além disso, conforme o secretário Daniel José Pessini, nestes quatro anos 
foram feitas 10 terraplenagens para aviários, três para chiqueiros e cinco 
terraplenagens para residências. A secretaria também atuou na recuperação de 
açudes, por causa da estiagem e realizou melhorias nas estradas. 

Outra atividade está sendo realizada no centro da cidade. “Estamos fazendo 
a drenagem de água, com a colocação de mais de 160 tubos de concreto, para 
solucionar o problema da água que sempre corria dentro da cidade e inundava 
os terrenos das casas mais próximas”, explica o secretário. 

Pessini  agradece a colaboração da comunidade. “Relvado é um município 
pequeno, aconchegante e nós tentamos ajudar a todos da melhor forma 
possível. Com a estiagem, não conseguimos cuidar das estradas como 
gostaríamos, mas agora o tempo vai ajudar. Em nome da secretaria agradeço à 
população que sempre coopera com a gente”, destaca o secretário. 

REGIÃOaNIVERSÁRIO FOI COMEMORADO NO DIA 9 DE MAIO

Município de Relvado completa  
32 anos de emancipação
Cascatas, cachoeiras, grutas e matas nativas 

formam um cenário encantador em Relvado. 
Estas belezas naturais associadas a forte 

agricultura, avicultura, suinocultura e bovinocultura 
leiteira são os diferenciais do município, que também 
se destaca pela qualidade de vida, sendo o terceiro do 
Brasil em número de idosos. 

No dia de 09 de maio Relvado completou 32 
anos de emancipação político-administrativa. O 
prefeito Odi Paulo Lorenzini destaca o orgulho que 
tem do município.  “Ser relvadense é um orgulho. 
Temos um povo ordeiro, trabalhador e guerreiro. 
Relvado é acolhedor e tem na essência essa cultura da 
convivência e da amizade. Quem morou em Relvado, 
jamais esquece Relvado. Quero parabenizar todos os 
agricultores e a todos que vivem no nosso município 
por estes 32 anos de história e também agradecer pelo 
trabalho e pela dedicação”, destaca.  

Ao falar sobre as metas que estavam previstas 
para este ano, o prefeito destaca a forte preocupação 
com a estiagem. “Tínhamos projetos e recursos para 
investir em outras coisas, mas tivemos que desistir 
para atender a comunidade por causa da estiagem. 
Passamos a puxar água, compramos distribuidores, 
ativamos poços artesianos e fizemos redes de água, 
até porque o nosso setor primário exige muito. A 
água é nossa riqueza natural e nossos agricultores 
dependem muito disso”, explica. 

Outra apreensão ocorre com a pandemia causada 
pelo coronavírus. O gestor destaca que foram 
repassadas recomendações para a população e até 
um flyer foi produzido para instruir a comunidade. 
Além disso, os servidores que pertencem ao grupo 
de risco estão em casa. “Eu sei que a comunidade está 
preocupada com esta situação do coronavírus. Não 
temos nenhum caso no município e é bom que não 
tenhamos, pois nossos hospitais de referência estão 
praticamente lotados e isso nos preocupa. Em virtude 
disso, as pessoas precisam seguir os decretos e ter 
consciência e responsabilidade. Hoje trabalhamos com 
uma equipe de funcionários bem reduzida porque 
muitos pertencem ao grupo de risco. Está difícil, mas 
não podemos desanimar. Quero que as pessoas se 
cuidem, façam a higienização com água e sabão, usem 
álcool gel e máscaras. Além disso, que sigam todas as 
orientações indicadas pela equipe de saúde e vigilância 
sanitária. Devemos nos preocupar com a nossa saúde”, 
relata. 

Lorenzini faz uma avaliação da sua gestão. “Desde 
que assumimos o Governo tivemos crises, mas com 
os pés no chão, com uma administração consciente 
e com vontade de trabalhar conseguimos trazer 
benefícios para o município. Fizemos melhorias nas 
ruas, compramos uma área de terra dentro da sede do 
município, que era da Dália Alimentos, não atrasamos 
nenhum programa do governo na área da agricultura, 
como o  sistema troca -  troca ou silagem e compramos 
máquinas novas para atender a demanda. Não vou 
dizer que vamos alcançar todos os objetivos e projetos  
que foram traçados, mas estamos fazendo o máximo 
para atender a população. Temos a parceria com a 
Dália, onde o nosso condomínio está praticamente 
concluído e logo vai trazer benefícios e geração de 
empregos para o município. Além disso, nestes quatros 
anos procuramos ajudar a indústria e valorizar os 
nossos munícipes que quiseram investir em Relvado”, 
aponta. 

Lâmpadas 
de LED

Outra melhoria 
para o município é a 
troca das lâmpadas 
convencionais pela 
iluminação de LED. 
Conforme Pessini 
foram adquiridas cerca 
de 450 lâmpadas. “Elas 
são mais econômicas 
e iluminam bem 
mais. A cidade fica 
mais bonita. Nós 
começamos os testes 
no primeiro ano do 
mandato e até o final 
deste ano pretendemos 
trocar todas as 
lâmpadas”, explica. Obra de drenagem da água está sendo feita no centro da cidade

secretário pessini

Prefeito mostra 
o flyer com 
orientações sobre 
o coronavírus

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Secretaria 
Municipal da 
Educação, Cultura e 
Desporto de Relvado 
conta com duas escolas: 
a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
(EMEF) Santo Antônio 
que tem 66 alunos e 
a Escola Municipal 
de Educação Infantil 
(EMEI) Amiguinhos da 
Natureza, que atende 
48 crianças.  

A secretária Daniela 
Paula Stuk Fraporti, 
destaca as melhorias 
realizadas neste ano 
para acolher os alunos. 
“Nós preparamos um 
ambiente especial na 
volta às aulas, com a 
reforma das pracinhas 
das duas Escolas. Além 
disso, na EMEI, para a 
turma do Maternal A, 
foi readaptada uma sala 
de aula, pois neste ano 
receberíamos o número 
significativo de 14 
alunos, o que até então, 
nunca houve neste 
nível de alfabetização. 
Também investimos em 
jardinagem na EMEF 
e em jogos, como uma 
mesa de ping - pong 
e de aero rock, para 
promover uma maior 
integração entre os 
alunos e oportunizar 
atividades diferenciadas 
para eles”, explica. 

Relvado não tem 
mais escolas no 
interior. Todos os 
alunos são levados para  
sede do município, 
o que proporciona 
integração e educação 
com mais qualidade. 
“As escolas de Relvado 
têm instalações novas 
e uma boa estrutura. 
Nós tínhamos escolas 
no interior e elas foram 
nucleadas, com isso 
trouxemos todos os 
alunos para o centro 
da cidade. Oferecemos 
oficinas de capoeira, 
música e educação 
física. Além disso, 
procuramos fornecer 
todo o material que é 
pedido pelas escolas e 
também é importante 
destacar que nós temos 
um apoio muito grande 
do prefeito, que acolhe 
tudo o que é solicitado 
e isso facilita o nosso 
trabalho”, destaca. 

EMEF Santo Antônio e EMEI Amiguinhos  
da Natureza recebem melhorias

CORONAVÍRUS 
Sobre a pandemia 

causada pelo Novo 
Coronavírus, a 
secretária destaca 
que está sendo um 
ano totalmente  
atípico, onde até 
o momento foram 
contabilizados 
apenas 15 dias 
letivos. “A 
gente tinha uma 
expectativa bem 
grande para este 
ano. Conseguimos finalizar a obra da quadra 
coberta situada na frente da EMEF Santo 
Antônio e, além disso, tínhamos vários projetos 
que acabaram sendo abortados por causa da 
pandemia. Nós reunimos os professores para 
falar sobre a situação e no momento estamos 
encaminhando  atividades domiciliares, mas 
não temos um parecer concreto do Conselho 
Nacional de Educação, que nos garanta que 
serão validadas estas atividades. Outra ação 
realizada por causa do coronavírus, foi a 
antecipação do recesso escolar do mês de 
julho, e também antecipamos 15 dias de férias 
aos professores e funcionários da educação”, 
destaca. 

A secretária parabeniza o município de 
Relvado pelos seus 32 anos de emancipação 
político - administrativa e agradece a este povo 
hospitaleiro que a acolheu como filha. Neste 
período de pandemia, pede que todos tenham 
calma e que sigam as orientações da equipe da 
saúde. “Precisamos agora ficarmos separados 
para mais tarde unirmos nossas forças e termos 
um município ainda mais unido e forte”, reforça. 

secretária daniela

Pracinha da Emei Amiguinhos da Natureza

Pracinha da Emef Santo Antônio

Quadra coberta 
na frente da Emef 
Santo Antônio
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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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Nova Bréscia

Eleição do Conselho Tutelar 
é anulada por irregularidades
Na tarde da 

quarta-
feira (13), o 

Conselho Municipal 
de Direitos da Criança 
e do Adolescente 
(COMDICA) de 
Nova Bréscia recebeu 
o comunicado da 
Promotoria de Justiça 
anulando a eleição dos 
novos conselheiros 
realizada no ano 
passado.

Em nota, o 
COMDICA explica 
que, no dia 18 de 
março, o município 
foi convocado para 
audiência, em Arroio do 
Meio, com a Promotora 
de Justiça Dra. Carla 
Pereira Rêgo Flôres 
Soares. A justificativa 
da anulação se dá 
pela “contabilização 
dos votos, registrados 
nas urnas eletrônicas, 
que não foi feita de 
acordo com o edital, 
decisão tomada após 
recebimento de uma 
denúncia que tratava 
sobre possíveis 
irregularidades no 
processo, no que diz 
respeito aos votos ‘em 
branco’’.’

Ainda, conforme 
o órgão, o município 
juntamente com o 
setor Jurídico recebeu 
um prazo para buscar 
reverter a situação. 
Porém, a decisão final 
da promotora “foi 
de anular o processo 
de votação, sendo, 
por consequência, 
destituídos dos cargos 
os conselheiros eleitos 
e empossados, bem 
como o chamamento 
dos antigos conselheiros 
para assumirem as 
funções, até que uma 
nova eleição seja 
realizada, ainda sem 
prazo definido devido à 
situação de pandemia”, 
diz a nota.

Diante disso, a 
Administração de 
Nova Bréscia deverá 
publicar o edital para 
estabelecer um novo 

processo eleitoral, 
no qual somente 
poderão participar os 
candidatos que tiveram 
sua participação 
homologada na eleição 
anterior.

Em entrevista à 
Rádio Encantado, 
o presidente do 
COMDICA, Marcos 
Giovanaz, explica 
que o processo foi 
realizado corretamente. 
O problema está nos 
votos em branco. 
“Foram utilizadas urnas 
eletrônicas e elas foram 
programadas com os 16 
candidatos. Deu tudo 
certo. Às 18h50min  já 
tínhamos o resultado, 
mas para nossa surpresa 
apareceram 58 votos 
em branco. No nosso 
edital do processo de 
escolha  constava que 
os votos para serem 
válidos teriam que ser 
em cinco candidatos 
e as urnas foram 
preparadas para isso. 
Entretanto, algumas 
pessoas apertaram 
na tecla branca e 
confirmaram o voto. 
Foram 1.112 eleitores 
que compareceram, dos 
2.621 que existem no 
município. Deu mais 
de 42% dos eleitores e 
o total de votos válidos 
foi de 5.453. A causa de 
tudo isso foram estes 
58 votos em branco”, 
destaca.  

Após a pandemia da 
Covid-19 será realizada 
nova eleição. “Depois 
desta determinação 
judicial nós já anulamos 
o processo. O Poder 
Executivo desconstituiu 
o ato e, através de 
portaria, fizemos 
o chamamento dos 
antigos conselheiros 
para atuarem até a 
realização do novo 
processo de escolha. 
Os candidatos serão os 
mesmos e a eleição será 
em papel”, destaca.  

Confira a noTa na ínTEgra
Nota Oficial à Imprensa
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente (COMDICA) de Nova Bréscia se 
manifesta a respeito da decisão de anulação da 
eleição do Conselho Tutelar.

Em 06 de outubro de 2019, todo o país passou 
pelo processo de votação que elegeu os novos 
Conselheiros Tutelares para a gestão 2020/2024. O 
município de Nova Bréscia foi o único, em toda a 
comarca de Arroio do Meio, que contou com urnas 
eletrônicas no processo de votação. 

Conforme o edital do processo, cada eleitor, 
impreterivelmente, tinha o dever de votar em cinco 
candidatos para validar a votação, informação esta 
que jamais foi contestada, nem mesmo quando o 
documento foi enviado para avaliação do cartório 
eleitoral, seguindo, assim, o processo de escolha 
dos novos representantes, inclusive, com a 
divulgação das regras previstas através dos meios de 
comunicação. 

Em 18 de março do corrente ano, porém, o 
Município de Nova Bréscia, através do COMDICA, 
foi convocado para uma audiência, em Arroio do 
Meio, onde a Promotoria de Justiça informou que 

a contabilização dos votos, registrados nas urnas 
eletrônicas, não foi feita de acordo com o edital, 
decisão tomada após recebimento de uma denúncia 
que tratava sobre possíveis irregularidades no 
processo, no que diz respeito aos votos “em branco”. 

A partir da data da audiência, o Município passou a 
ter um prazo para informar as providências tomadas 
quanto à ordem de anulação da eleição. O setor 
jurídico e o COMDICA passaram a buscar a reversão 
da decisão junto ao Ministério Público. 

Apesar do empenho, a decisão final da Promotora 
de Justiça, Dra. Carla Pereira Rêgo Flôres Soares, 
foi de anular o processo de votação, sendo, por 
consequência, destituídos dos cargos os Conselheiros 
eleitos e empossados, bem como o chamamento dos 
antigos Conselheiros para assumirem as funções, até 
que uma nova eleição seja realizada, ainda sem prazo 
definido devido à situação de pandemia instalada pela 
disseminação do novo Coronavírus. 

A determinação ministerial foi comunicada na tarde 
de hoje, quarta-feira, 13 de maio, aos Conselheiros 
eleitos, aos Conselheiros que atuaram no mandato 
anterior e aos demais que participaram da eleição. 
O próximo passo é a publicação do edital que irá 
estabelecer um novo processo eleitoral, onde somente 
poderão participar os candidatos que tiveram sua 
participação homologada na eleição anterior. 

Eleições 
A eleição para novos conselheiros tutelares 

– para a gestão 2020/2024 - ocorreu em todo o 
Brasil no dia 6 de outubro de 2019. O município 
de Nova Bréscia foi o único, em toda a comarca de 
Arroio do Meio, que contou com urnas eletrônicas 
no processo de votação.

Na oportunidade, os cinco candidatos eleitos 
pela comunidade, juntamente com os cinco 
suplentes - convocados quando necessário – 
foram:

Titulares
>> Kelim Senter Ongaratto
>> Aldrovando Barbieri
>> Bruno Ilha da Silva
>> Tânia Lúcia Giovanella
>> Cátia Fachini Nichel

Suplentes
>> Michele Delazeri Pittol
>> Maria Bagatini
>> Maria Santina Batisti
>> Návia Berté
>> Maria Gonçalves
Já a cerimônia de diplomação e posse dos 

novos conselheiros tutelares ocorreu no dia 10 de 
janeiro.

DIvulgAçãO/PREFEITuRA DE NOvA BRéSCIA

Vanessa Paliosa 
jornalista

eleitos haviam tomado posse no dia 10 de janeiro 2020

Pleito teve 58 votos em branco
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CALÇADAS LATERAIS SERÃO 
CONSTRUÍDAS AO LONGO DA ERS-332

A Administração Municipal recebeu da Caixa Federal, no dia 11 de maio, o 
deferimento para a realização de processo licitatório e posterior construção de 
calçadas laterais, em continuidade à ciclovia ao longo da ERS-332 - da Unidade 
Básica de Saúde até o trevo de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Os recursos são destinados pelo deputado federal Marcio Biolchi que repassou, 
via Emenda Parlamentar, o valor total de R$500.177,38. Para a primeira etapa foram 
R$251.527,38 (ciclovia), totalizando 1.780m ao longo da ERS-332, desde a Unidade 
Básica de Saúde em direção a Bonita Alta. Outros R$248.650,00 estão liberados para 
processo licitatório de calçadas, em torno de 650m. A contrapartida do município é 
a tubulação e deixar a base pronta para a obra. 

 A prefeita Catea Rolante destaca que a Administração sempre esteve preocupada 
com a segurança dos moradores. “Como nosso município é cortado pela ERS-332, o 
tráfego intenso de veículos leves e pesados gera transtornos e perigo aos moradores, 
principalmente, para idosos e crianças, sendo a construção desta calçada de extrema 
importância para garantia da integridade física dos munícipes e suas próprias vidas. 
Sendo todas essas conquistas, prioridades pelo bem-estar de nossos munícipes, 
princípio esse sempre buscado por toda a Administração Pública que tem prioridade 
na vida e bem-estar de seus cidadãos”, enalteceu.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
AVALIARÁ METAS FISCAIS

A Prefeita Municipal de Doutor Ricardo – RS, no uso de suas atribuições, 
convida toda a comunidade para participar de Audiência Pública de 
avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao Primeiro 
Quadrimestre de 2020, a realizar-se na Câmara de Vereadores, no dia 
18/05/2020, logo após a sessão Legislativa que se inicia às 19h.

Catea M S B Rolante
Prefeita  Municipal

Cuidar e prevenir a 
saúde é valorizar a vida! 
Esta é a preocupação 
da equipe de Saúde 
de Doutor Ricardo, 
preparada para atuar em 
defesa da vida de todos 
os ricardenses. Nesta 
semana da enfermagem, 
a homenagem vai para 
toda a equipe de Saúde 
de Doutor Ricardo. 
Estamos vivendo um 
momento diferente que 
exige mais cuidados 
do que normalmente é 
preciso.

 Para isto, coragem é a palavra 
que define melhor esta equipe. Se 
preparou e está enfrentando os desafios, 
superando medos, buscando força 
para inquietações e com determinação 
levando informação, cuidando da 
prevenção a saúde da melhor maneira 
possível.

 A coragem de cada profissional, de 
cada um da equipe em superar este 
desafio, que pode causar certo medo, 
aquele friozinho na barriga, mas que 
encontra forças para levar isto tudo 
muito a sério. Todos são importantes. 
Se a saúde está trilhando o caminho 
certo, isso é mérito desta equipe 
corajosa da UBS.

 A Administração Municipal, de 
forma especial, parabeniza e agradece 
a toda esta equipe que não mede 
esforços e encara cada dia com coragem 
e determinação e, assim, faz o melhor 
pelo bem da saúde de Doutor Ricardo.

 “O momento é de reconhecimento 
pela coragem. Quero deixar o 
reconhecimento especial a equipe 
de enfermagem, a equipe de saúde 
que com garra e determinação 

desempenham a função em defesa 
da vida. Seus conhecimentos e 
orientações nos deixam seguros e 
confiantes diante deste momento. O 
reconhecimento da Administração 
Municipal. Parabéns pela coragem, 
pois o fazem com todo o empenho 
e dedicação. Vocês estão nas nossas 
orações por toda essa dedicação 
em defesa da vida. Grande abraço 
e aplausos para a nossa equipe de 
saúde nesse combate à Covid-19 e 
favorecimento a vida”, frisou a prefeita 
Catea Rolante.

 “Nesse momento difícil da vida 
de todas a pessoas em meio a essa 
pandemia da Covid-19, fica meu 
agradecimento a todos os trabalhadores 
da saúde de todos os lugares, 
especialmente, aos trabalhadores 
de nossa Unidade Básica de Saúde 
e, também, fica os meus parabéns a 
equipe de enfermagem, que está na 
linha de frente, recebendo e atendendo 
todos os pacientes, com muito amor 
e carinho e acima de tudo com muita 
coragem. Continuem trabalhando 
assim que vamos vencer está batalha 
juntos. Obrigado a todos!”, enfatizou o 
secretário da Saúde Zaquiel Roveda.

EQUIPE DE SAÚDE RECEBE HOMENAGEM

MÁSCARAS ESPECIAIS SÃO DOADAS 
A SAÚDE DO MUNICÍPIO 

O município de Doutor Ricardo 
recebeu uma doação muito importante 
para o setor da saúde, máscaras de 
proteção – Face Shields para uso dos 
profissionais que estão diretamente 
ligados ao combate da Covid-19.

 São equipamentos de proteção 
extremamente seguros, que evitam o 
contato com gotículas, salivas e fluidos 
que possam atingir o rosto do usuário. 
A doação foi feita por um grupo de 
mulheres da cidade de Sobradinho, que 
escolheu a solidariedade como forma de 
ajudar os profissionais de saúde e faz um 
trabalho voluntário, baseado na doação 
e colaboração através de muitas mãos.

 A prefeita Catea Rolante agradece 
a sensibilidade destas mulheres que 
neste momento de tanta angustia e 
medo conseguem pensar no outro e 
praticar a empatia. “Nossa gratidão e 
reconhecimento aos envolvidos nesta 
atitude e parabéns por uma ação tão 
bonita que certamente será de grande 
ajuda para nossa cidade. Saibam que 
o nosso município estará de portas 
abertas para recebê-las logo que tudo 
isto passar. Muito obrigado, que Deus 
abençoe e que o exemplo deste trabalho 
possa ser um exemplo de amor ao 
próximo”, salientou.

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.

Filó em casa/família
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Homem é flagrado com 
drogas em Encantado

Um homem foi 
detido com drogas, em 
Encantado, na noite do 
sábado (09). De acordo 
com a Brigada Militar 
(BM), o suspeito foi 
abordado por volta das 23h 
na Rua da Figueira, bairro 
Navegantes. O homem foi 
abordado dentro de um 
veículo Monza que estava 
estacionado em frente a 
um conhecido ponto de 
venda de drogas. 

Com o indivíduo 
foram encontrados 11 
pinos de cocaína, dois 
celulares e R$ 14. O 
homem foi encaminhado 
para Delegacia de Polícia 
Pronto Atendimento 
(DPPA) em Lajeado e 
liberado após registro de 
ocorrência.

Material foi apreendido pela BM

Divulgação/BrigaDa Militar

Cadáver é encontrado em Putinga
Populares acionaram a Brigada Militar (BM) de Putinga, na segunda-feira (11), 

após localizar o corpo de Deoclésio da Costa, de 65 anos. O corpo estava em uma 
vala na linha Fiscal e apresentava ferimentos. Conforme apurado, no domingo (10) 
a vítima teria se envolvido em uma briga na comunidade da linha Lajeado Feio.

PRF aprende pescado que 
seria levado para Nova Bréscia

Na segunda-feira (11), a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 
na BR-386, em Montenegro, 
aproximadamente 130 quilos 
de pescado que estava sendo 
transportado sem refrigeração em um 
Ford Fiesta.

Durante fiscalização os policiais 
abordaram o automóvel e perceberam 

que no banco traseiro e no porta-
malas havia grande quantidade de 
pescado transportada em caixas 
simples de isopor.

O condutor não possuía nota fiscal 
ou qualquer comprovação da origem 
do alimento e afirmou que havia 
comprado os produtos em Pelotas 
para vender em Nova Bréscia.

O Corpo de 
Bombeiros, SAMU e 
Brigada Militar (BM) de 
Encantado atenderam 
acidente de trânsito, 
no final da manhã da 
terça-feira (12), na 
Linha Marechal Hermes 
(Violanda), em Roca 
Sales.

De acordo com o 
registro, um caminhão, 
placas de Bento 
Gonçalves, carregado 
com materiais de 
construção, se deslocava 
pela via quando o condutor perdeu 
o controle da direção, despencou em 
um barranco de mais de 60 metros de 
altura e tombou.O motorista sofreu 
ferimentos graves. Já o passageiro 

teve ferimentos leves. Os dois foram 
conduzidos para atendimento médico 
no Hospital Beneficente Santa Terezinha 
de Encantado. Um dos feridos foi 
transferido para o HPS de Canoas com 
ferimentos graves. 

Acidente deixa dois 
feridos no interior 
de Roca Sales

JureMirversetti/ChinelageM Press

Acidente ocorreu na terça-feira

Caso Potrich: Processo 
encerra ação contra dentista

O dentista Carlos Alberto Weber 
Patussi, oficialmente, não é mais 
investigado pelo desaparecimento do 
bancário Jacir Potrich, de 55 anos, na 
cidade de Anta Gorda.

No início desta semana, o Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) encerrou a 
ação contra o dentista - que chegou a 

ser preso por duas vezes – por falta de 
provas. No ano passado o processo foi 
suspenso, o que impediu o Ministério 
Público (MP) de investigar Patussi.

O gerente do banco Sicredi não 
é visto desde o 13 de novembro de 
2018 quando voltou de uma pescaria e 
dirigiu-se ao quiosque de casa.

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

Incêndio destrói 
residência no Lajeadinho

Uma residência foi destruída por incêndio, em Encantado, na noite do 
sábado (09). De acordo com os bombeiros, a casa de madeira, situada no bairro 
Lajeadinho, foi completamente consumida pelas chamas. A guarnição dos 
bombeiros de Encantado foi acionada por volta das 20h. Não houve feridos e as 
causas são desconhecidas.
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GAUCHÃO 2020

Campeonato 
reiniCia em julho 
sem rebaixamento

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) retoma 
na segunda metade de julho o Gauchão Ipiranga 
2020. A definição ocorreu nesta semana após 
videoconferências entre os 12 clubes participantes e 
a direção da entidade que organiza o campeonato. 

O documento será encaminhado ao Tribunal de 
Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério 
Público (MP-RS) e Secretaria Nacional de Esportes 
para validação.

Entre as principais novidades estão a retirada do 
rebaixamento na edição deste ano e possibilidade 
de inscrições de jogadores para o restante da 

competição. 
A data específica para a retomada da disputa 

do campeonato estadual acompanhará a definição 
do calendário do futebol brasileiro e estará 
condicionada à liberação dos órgãos governamentais 
e autoridades sanitárias.

O Gauchão Ipiranga 2020 foi suspenso em 16 de 
março, em razão da pandemia de coronavírus. Há 
três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto (2º 
turno) pendentes, além dos confrontos de semifinal 
e final. Caso o vencedor não seja o Caxias (campeão 
do 1º turno), haverá a disputa da finalíssima.

as 
principais 
alterações

- Campeonato não terá 
rebaixamento em 2020 
e edição de 2021 terá 14 
times

- Clubes podem 
inscrever jogadores para 
sequência da competição

INTERNACIONAL
Colorado reduz salários 
de jogadores em 25%

A direção do Internacional confirmou que fez 
um novo acordo com seus jogadores para readequar 
os salários dos integrantes do Departamento de 
Futebol. Atletas e funcionários aceitaram diminuir 
em 25% os vencimentos durante a pandemia do 
coronavírus. 

As reduções são baseadas na Medida Provisória 
936, que prevê acordos deste tipo. A negociação 
prevê também a redução da carga horária em 25%. 

O objetivo principal da negociação é proporcionar 
que o colorado não tenha novas demissões de 
funcionários. 

A nota oficial divulgada pelo clube revela que 
os funcionários de salários mais baixos não serão 
afetados.

A redução ocorreu após lideranças do grupo de 
jogadores solicitarem a negociação dos vencimentos 
em meio à pandemia. Os atletas exigiram como 
contrapartida que o clube evitasse novas demissões.

O Inter estima uma perda de R$ 100 milhões nas 
receitas previstas para 2020 devido à paralisação do 

futebol e toma uma série de medidas para cortar 
gastos. A meta do clube é reduzir o orçamento em 
30% - o que representa mais de R$ 110 milhões.

ENCANTAdO I
Não há previsão de quando os treinamentos 

serão retomados no Esporte Clube Encantado. 
O Leão do Vale se preparava para disputa do 
Campeonato Estadual Juvenil que ocorreria a 
partir da metade deste ano. Com a pandemia do 
coronavírus o planejamento dos encantadenses 
fica totalmente alterado. Aliás, nem se tem a 
confirmação se a competição será realizada. A 
Federação Gaúcha de Futebol definiu a questão do 
futebol profissional e partir de agora deve começar a 
projetar a reformulação das disputas nas categorias 
de base. 

ENCANTAdO II
As fianças preocupam o presidente do Encantado 

Verner Werle. O clube havia feito uma estimativa 
de recursos financeiros que não ficará nem perto 
de se concretizar. O projeto governamental em 
que o clube está inscrito e a dificuldade em buscar 
patrocinadores vão fazem com que o time das 
Cabriúvas reveja seu planejamento. 

ENCANTAdO III
Talvez seja o momento e oportunidade de rever 

alguns projetos o Esporte Clube Encantado. Acho 
fundamental que o clube se mantenha em atividade, 
mas é preciso adaptar-se à nova realidade. Talvez 
limitar-se aos treinos, competições de menor porte 
ou até buscar parcerias possam ser soluções. 

TREINAmENTOs 
O muçunense Felipe Gedoz tem se dedicado a 

treinamentos diários na cidade de Muçum. O meia 
negocia seu retorno ao futebol e analisa propostas. 
O jogador conta com o apoio do roca-salense 
Diego Lourenço na preparação física. A qualidade 
individual e vigor físico do atleta impressionam 
quem não é acostumado com o perfil dos 
profissionais. 

Futebol inicia na metade de julho

Gedoz se prepara visando a retomada dos jogos

Jogadores aceitaram proposta da diretoria

ARQUIVO PESSOAL

RICARdO dUARtE/IntERnACIOnAL

dIVULGAÇÃO/CAXIAS 
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GAUCHÃO 2020
Nesta semana, em reunião virtual, 

os clubes da 1ª Divisão do Campeonato 
Gaúcho decidiram retomar a competição 
entre o � nal de julho e o início de 
agosto. A proposta apresentada pela 
Federação Gaúcha de Futebol foi aceita 
por unanimidade. Também � cou 
estabelecido que o Gauchão deste ano 
não terá rebaixamento e que os clubes 
poderão realizar novas contratações 
para disputa do restante da competição. 
Lembrando que o Gauchão está 
paralisado desde o mês de março. Para o 
Campeonato Gaúcho efetivamente voltar 
a ser disputado, também é necessária a 
aprovação das autoridades.

GAUCHÃO 2021
Com a decisão de não ter 

rebaixamento no Campeonato Gaúcho 
deste ano, a competição em 2021 terá 
a participação de 14 equipes. Estarão 
participando do certame, os 12 clubes 
que estão na disputa este ano e mais duas 
equipes oriundas da Divisão de Acesso.

CONMEBOL
A Conmebol realizou uma reunião 

virtual esta semana com os presidentes 
de federações dos países da América do 
Sul para tratar de questões relacionadas 
a Copa Libertadores e Copa Sul-
Americana. No encontro � caram 
estabelecidas algumas normas que 
os clubes deverão obedecer quando 
as competições retomadas. Quanto a 
data para reinício da Libertadores e da 
Sul-Americana, nada � cou de� nido. A 
Conmebol vai continuar monitorando 
a situação da pandemia do coronavírus 
na América do Sul, para poder então 
estipular uma data de retomada dos dois 
campeonatos.

FERNANDO BOB
O volante Fernando Bob que 

defendeu o Internacional em 2016, 
ano do rebaixamento para 2ª Divisão 
do Campeonato Brasileiro, colocou o 
clube gaúcho na justiça do trabalho. 
Em sentença proferida recentemente, 
o Internacional foi condenado a pagar 
em torno de R$ 700 mil para o jogador. 
Atualmente Fernando Bob atua no Boa 
Vista do Rio de Janeiro.

ROGERIÃO
Rogério Godoy que atuou como 

preparador de goleiros do Grêmio até o 
início desta temporada está acionando o 
clube na justiça. Segundo os advogados 
do popular “Rogerião”, ele foi demitido do 
tricolor gaúcho sem que � zesse cirurgias 
necessárias, nos dois joelhos. Além de 
outras situações que também estão sendo 
reivindicadas na reclamatória trabalhista.

CONQUISTAS
A RBS TV vai reprisar a partir do 

próximo domingo, dia 17, parte das 
grandes conquistas da dupla Gre-Nal. 
O primeiro jogo a ser reprisado pela 
emissora é Grêmio 2 x 1 Peñarol, 
decisão da Copa Libertadores de 1983. 
No dia 24 será transmitido o empate 
em dois gols de Internacional e São 
Paulo, partida decisiva da Libertadores 
2006. A decisão do Mundial de 1983, 
quando o Grêmio venceu o Hamburgo 
por 2 a 1 será reprisada no dia 31 de 
maio. Já no dia 7 de junho, fechando 
este ciclo de transmissões, a RBS 
vai trazer o confronto Inter 1 x 0 
Barcelona, jogo decisivo do Mundial 
de 2006.

SUPERÁVIT
O Grêmio fechou o primeiro 

trimestre do ano com um superávit 
� nanceiro de R$ 11 milhões. 
Porém, com a pandemia do 
coronavirus, a arrecadação vai cair 
consideravelmente, e, para garantir um 
resultado positivo de caixa até o � nal 
do ano, fatalmente terá que vender um 
dos jogadores titulares para o exterior. 

INADIMPLÊNCIA
Ainda em relação a situação 

� nanceira do Grêmio, o presidente 
do clube Romildo Bolzan Júnior, 
con� rmou esta semana que a 
inadimplência dos sócios gira em 
torno de 20 por cento. O principal 
motivo, segundo Bolzan, é a 
paralisação das competições.

RECURSOS
No dia 21 de maio o Conselho 

Deliberativo do Internacional estará 
reunido, virtualmente, para analisar 
os recursos do ex-presidente Vitório 
Pi� ero e de Pedro A� atato, que foram 
expulsos do quadro social do clube. A 
decisão foi tomada em maio do ano 
passado, pelos integrantes do Conselho 
de Ética e Disciplina do Internacional. 
Pi� ero e A� atato tentam reverter as 
expulsões.

CORINTHIANS
O SC Corinthians vai solicitar à CBF 

(Confederação Brasileira de Futebol) 
que seus jogos não sejam mais 
marcados para noite (após 22 horas) 
e também aos domingos. O clube 
paulista alega que diversos jogadores 
estão acionando as agremiações 
esportivas na justiça, solicitando 
adicional noturno e compensação 
� nanceira por trabalho aos domingos.

COPA LIBERTADORES
CONMEBOL DEFINE MUDANÇAS 
PARA VOLTA DOS JOGOS

Não há data 
estabelecida para a 
bola voltar a rolar pela 
Copa Libertadores da 
América. Em reunião 
por videoconferência 
na quarta-feira (13), 
a Confederação Sul-
Americana de Futebol 
(Conmebol) debateu 
o futuro das duas 
principais competições 
que realiza: 
Libertadores e Copa 
Sul-Americana. Além 
da cúpula da entidade, 
participaram da 
reunião representantes 
das confederações 
de países com clubes 
que participam dos 
campeonatos. 

Apesar de não 

acertar uma data para 
o reinício dos jogos, 
o encontro estipulou 
medidas que serão 
adotadas para amenizar 
os prejuízos pela 
paralisação e ainda 
formas de prevenção 
para jogadores, técnicos 
e demais envolvidos 
nos jogos. 

No aspecto 
financeiro, a Conmebol 
optou por reduzir em 
30% o valor das multas 
que são estipuladas em 
seu código disciplinar.

A limitação nas 
alterações nas listas 
de inscritos nas 
competições também 
foram modificadas 
pela Confederação. 

Quando for retomada, a 
Libertadores permitirá 
cinco mudanças na fase 
de grupos e nas oitavas 
de final, e três nas 
quartas de final e nas 
semifinais. Já na Sul-
Americana, são cinco 
trocas na segunda fase, 
com limite de três para 
oitavas, quartas de final 
e semifinais.

Devido ao avanço 
do coronavírus na 
América do Sul, a 
Conmebol suspendeu 
em 12 de março a Copa 
Libertadores, após a 
disputa da segunda 
rodada da fase de 
grupos - a primeira fase 
da Sul-Americana já 
havia se encerrado.

DEFINIÇÕES DA CONMEBOL
- Não podem cuspir ou assoar o nariz no campo e no banco de reservas, 
- Proibidos beijar a bola
- A tradicional troca de camisas também está vetada 
- Uso de garrafinhas d’água para hidratação precisará ser individualizada.
- Os capitães das equipes também não poderão trocar flâmulas antes da partida. 
- Os profissionais que ficarem fora das quatro linhas terão de usar máscaras.

Dupla Grenal também aguarda recomeço da Libertadores

AGÊNCIA BRASIL
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

Pastoral da ComuniCação
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(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos, 
19h30min, através da página do facebook 

“Comunidade Cristã de Encantado”)

MORRER É PERDER O  
DIREITO DE ACORDAR

Todas 
as noites 
deitamos 
com o intuito 
de dormir e 
acordar no 
outro dia. 
Algumas 
vezes 
apagamos 

completamente e não lembramos de quase nada do 
sono. Outras vezes temos pesadelos e sentimos como 
se estivéssemos fora do corpo, mas ao mesmo tempo 
preso a ele. Temos a consciência de vida e também 
sentimos o nosso corpo se mexendo durante o sonho 
ou pesadelo.

Ao acordar de manhã ou durante a noite, temos a 
consciência de abrir os olhos e sabemos - nem sempre 
logo - onde estamos... que horas são... que dia é... e 
imediatamente mexemos os braços e as pernas para 
levantar da cama. Logo sentimos a vida da alma presa 
no corpo e a nossa mente decide o que vamos fazer.

Na hora da morte tudo se repete como um sono, 
porém, com um pequeno detalhe: não consigo abrir 
os olhos e nem me mexer! E como num terrível 
pesadelo faço toda a força deste mundo querendo 
acordar no corpo, mas não consigo. O desespero é 
terrívelmente maior do que o pior pesadelo. Perder 
o direito de acordar é um pesadelo que nunca mais 
termina. Ver o nosso corpo sendo abandonado por 
nós mesmos e não podermos fazer nada é apavorante.

Por um tempo - para alguns mais e para outros 
menos – vemos e ouvimos tudo o que se passa ao 
redor do corpo. Até queremos gritar e tocar nas 
pessoas, mas estamos como que atrás de uma grande 
e grossa parede de vidro e ninguém nos ouve, e nem 
escuta. Por um tempo sem tempo, lutamos para 
entrar de volta no corpo, mas é como querer entrar 
no gelo como se fosse água. Impossível! Acabou 
o nosso tempo na matéria. Acabaram as nossas 
oportunidades.

Agora vem uma parte importante nessa passagem: 
quem virá me encontrar? Vou ficar vagando como 
uma alma penada? Ou tenho algum valor para 
alguém lá do outro lado? Certamente haverá um 
grupo de anjos para me levar. A Bíblia diz que quando 
Moisés morreu, tinha anjos e demônios disputando 
pelo seu corpo. Aquele a quem servi com meu corpo, 
espírito e bens, esse terá o direito de me buscar. Os 
iguais se atraem até depois da morte.

Se nunca fizemos caso do Filho de Deus e nem 
obedecemos a Sua Palavra, anjos negros estarão 
rodeando o nosso leito de morte mesmo antes do 
último suspiro. Estes virão buscar o que de fato e de 
direito lhes pertence segundo o que Deus escreveu na 
Bíblia. Jesus Cristo conta que quando o pobre Lázaro 
morreu, foi buscado pelos anjos de Deus e levado ao 
Paraíso. Há milhares de relatos pelo mundo inteiro 
de pessoas no leito de morte que serviram a Deus, 
terem visto anjos de Deus ao lado da cama esperando 
para levá-los para o lar celestial. Todos estes relataram 
uma grande paz que sentiam naqueles instantes finais. 
Glórias a Deus! Vamos fazer a nossa vida ter valido a 
pena, por Nosso Senhor Jesus Cristo.

SUPERANDO O 
FANTASMA DA 

PANDEMIA!

Em tempos de Pandemia sentimos com 
mais fervor a vontade de nos encontrar e por 
incrível que pareça percebemos a necessidade 
de rezar, de sentir-nos acolhidos e não só os 
idosos... até nos mais jovens, aquele anseio de 
estar com o grupo e até com àquelas pessoas 
que muitas vezes nos fazíamos indiferentes. 
Talvez seja aquela necessidade de sentir-nos 
protegidos, amados e porque não dizer a 
certeza de sermos salvos por um Deus que nos 
Ama e que no momento mais inesperado ele 
intervém e nos Salva.

Com frequência voltamos nosso olhar 
para o Céu, não apenas para pedir a chuva; 
e como nosso coração pulsa agradecido 
quando nossos ouvidos escutam o barulho 
das gotas nas folhas secas. Nosso olhar de Fé 
e de solidariedade começa se voltar com mais 
ternura diante do sofrimento de nossos irmãos 
e nosso coração se faz prece para que Deus 
volte sua Graça em seu favor.

Podemos dizer que estamos vivendo um 
tempo de purificação e mais ainda um tempo 
de conversão. Num olhar de fé descobrimos 
que mais do que nunca nosso viver, depende 
sempre mais do Deus da Vida, que com 
ou sem o coronavírus, venha nos socorrer 
pois estamos num barco no meio do mar 
enfrentando ondas e ventos contrários, sem 
leme e sem rumo.

Precisamos redescobrir e encontrar um 
novo modo de viver que traga alegria e sentido 
em lutar por algo que venha preencher nosso 
coração vazio e angustiado nas incertezas 
do amanhã! É hora de colocar-nos numa 
profunda Comunhão com Deus e com os 
irmãos, pois não estamos: nem sozinhos e 
nem abandonados. Cada gesto ou atitude de 
solidariedade e de partilha vemos somarem-
se tantos gestos de bondade e partilha. 
Percebemos que nada vem de cima por 
decreto, mas aquilo que brota de grupos e 
movimentos e Pastorais e associações: o grupo 
de Amigos se multiplica numa “causa comum” 
e mesmo no meio das dores, sofrimentos 
e tristezas pelas perdas; se estampa no 
rosto a Alegria da Esperança que renasce 
incentivando  tantas pessoas anônimas 
dedicadas ao “Bem Comum” pois o Bem faz 
Bem, pois há maior alegria em dar que receber 
“(JC).

A APOSTASIA E O ANTI-CRISTO

Não que seria uma necessidade a existência de um 
anti-Cristo, mas com a realidade de uma constante 
batalha espiritual; com a existência concreta de 
um inimigo de Deus, que desde o Éden tenta 
perverter a humanidade, o anti-Cristo torna-se uma 
excrecência óbvia da própria rebeldia humana, que 
um dia alcançará seu clímax na encarnação de uma 
personalidade diabólica. Esse homem provavelmente 
irá se manifestar em breve, e tentará numa última 
cartada assumir o controle da humanidade, num 
tempo em que, paradoxalmente, deverão acontecer 
os eventos mais extraordinários de manifestação do 
poder de Deus. 

A Bíblia, descreve assim esse cenário: “Irmãos, no 
que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e 
à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não 
vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos 
perturbeis, quer por espírito, quer por palavra quer 
por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha 
chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, 
vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro 
venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, 
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra 
tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto 
de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se 
como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, 
ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E, 
agora, sabeis o que o detêm, para que ele seja revelado 
somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da 
iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado 
aquele que agora o detém; então, será de fato, revelado 
o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de 
sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de 
Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, 
e com todo engano de injustiça aos que perecem, poque 
não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É 
por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação 
do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem 
julgados todos quantos não deram crédito à verdade; 
antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça” (2 
Tessalonicenses 2.1-12).

A apostasia, é um movimento que ocorre nas 
entranhas da sociedade ocidental, desde o iluminismo 
(séculos XVII e XVIII), quando o homem começou 
a se exaltar como o fim último de todas as coisas. 
Dizendo-se fundamentada na razão e na ciência, 
a apostasia foi elevando o humanismo à potência 
máxima, culminando hoje com a relativização 
de todos os conceitos, pela subjetividade das 
experiências particulares: “Você sente assim? Então 
essa é a sua verdade!”. Ora, ninguém aceitaria o 
anti-Cristo de um momento para outro, porém nesse 
processo lento e progressivo de desconstrução da fé, a 
humanidade o receberá de braços abertos. 

Prezado leitor: Talvez você diga: Longe de mim 
fazer isso! Sim, talvez a sua intenção seja sincera, 
porém considere que, toda vez que você se opuser aos 
ensinos de Cristo, você estará se unindo ao espírito do 
anti-Cristo. Para o cristão não há mais neutralidade: 
“Quem não é por mim é contra mim; e quem comigo 
não ajunta espalha”. (Lucas 11.23)
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Charge do Patiño
ARTIGO

historiando 
encantado

Para quem gosta de ler, é bom 
resgatar um pouco da história em 
tempos de pandemia: dizem os antigos 
que Encantado começou pelo Porto 
Onze (Navegantes), também conhecido 
como bairro “Praia”, como a� rmam 
os mais antigos. Local de chegada e 
travessia dos imigrantes, que vinham 
das colônias de Garibaldi, Marcorama e 
Bento Gonçalves, com destino às terras 
compradas pelos próprios italianos, 
de alemães ou mesmo, ganhas por 
lotes de terras devolutas (sem uso) que 
eram oferecidas aos colonizadores pelo 
governo como incentivo.

O povoamento do Porto 11, ainda 
quando Encantado Vila, começou com 
o deslocamento de algumas famílias 
mais pobres que habitavam áreas 
situadas nos fundos da Igreja Matriz 
e no Porto XV, arrendadas para novas 
construções. O Município, em 1947, 
desapropriou grande parte da área 
ribeirinha (comprado da família Melo), 
justamente para não ser habitada, para 
evitar os transtornos das cheias e por 
ser considerada sem valor até para a 
produção agrícola.

As mercadorias, na época, ou 
vinham por mulas com os mascates 
via picadas abertas, ou pelo principal 
meio de transporte, o � uvial, pelo 
rio Taquari, através de chatas, 
pontões, vapores a gasolina e pela 
balsa que transportava passageiros e 
animais, puxados por cabos de aço 
em vista das corredeiras. Por ali, 
em 1904, aportavam vapores com 
nomes diversos: Bom Retiro, Boa 
Vista, Lancha Garibaldi e outros da 
Navegação Arn’t de Estrela e Trajano, 
com sede em Porto Mariante.

No Porto 11, as mercadorias eram 
desembarcadas através de trapiches 
(espécie de escada/elevador puxado 
por espias de aço). Na margem de 
espera estavam os condutores, com 
carroças e mulas, direcionadas a 
uma única rua existente (Rua do 
Progresso), onde mercadorias eram 
distribuídas no comércio em geral, 
incluindo raros jornais da época, com 
as notícias da semana que chegavam 
à Vila, distribuídos pelo então agente 
do Correio do Povo, Antônio Chanan 
(para referência, pai do Srs. José e Salin 
Chanan, dentre outros).

No local, havia duas casas noturnas 
de proprietárias mulheres, conhecidas 
na época que, segundo contam, muito 
frequentadas por moradores da Vila, 
uma pertencente a Izaltina Ribeiro 
(propriedade que incendiou, com 
rumores suspeitos de ter sido incêndio 
criminoso) e outra, de Florisbela da 
Silva (Suti), que anos depois, transferiu-
se para outro ponto da cidade (atual 
Trevo do Peteba) lá permanecendo até 
o � m de seus dias.

O antigo pavilhão para armazenar 
mercadorias do transporte � uvial, veio 
a ser a 1ª Escola Municipal do local 

(denominada mais tarde de Heitor 
Alexandre Peretti – em homenagem ao 
comerciante e atualmente desativada). 
Além da importância da navegação, 
duas olarias que fabricavam tijolos 
faziam parte do desenvolvimento local, 
uma de propriedade de Pedro Fontana 
e a outra de Hélio Cadore.

A antena da Rádio Encantado
também se tornou um marco para o 
Porto 11 a partir de 1951, com início 
das transmissões da emissora. Em 
1947 a Cooperativa dos Suinocultores 
tornou-se o porto seguro para muitos 
moradores e operários da área que 
passaram a ter carteira assinada, não 
precisando viver somente da pesca 
ou de sobras do que caía das sacas de 
produtos alimentícios descarregadas no 
trapiche.

As cheias sempre foram um espinho 
para os moradores e foram muitas as 
citadas pela população do bairro que 
causaram prejuízos: 1912-1919-1928-
1929-1941-1956-1959-1966-1982-
1983-2000-2001, além de outras de 
menores ou iguais proporções nos anos 
subsequentes.

Entre os primeiros moradores 
do bairro “Praia” estão as famílias 
Chaves, Terra, Bampi, Dutra, Kummer, 
Schweiger, Aleixo, Ribeiro, Agnoletto, 
da Rosa, Silva, Pessin, Sassi, Schusler, 
Cadore.....

Dali, algumas � guras se tornaram 
folclóricas ou importantes em toda a 
vila, com histórias e lembranças que 
perduram até fora do atual bairro como 
o Aleixo, Seu Manoel, João e Maria, 
o “Bocha”, a “Doce”, a “Suti”, o Sassi, a 
Mãe Odete, entre outros tantos....

O Terno de Reis que lá existia, do 
Natal até 06 de janeiro, “Dia dos Reis”, 
andava de casa em casa exibindo 
música do folclore. A sua maior festa 
ocorre em fevereiro em homenagem 
à Nossa Senhora dos Navegantes. O 
bairro nos anos oitenta recebeu, após 
uma reforma 
administrativa 
e estrutural, 
o nome 
de “Novo 
Navegantes”. 

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

(Dados obtidos em pesquisa, em 2013/2014, 
entre alguns moradores idosos da 
comunidade e da área central)

WHATS DA ONDA FM
(51) 99 99 206 86
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2020

A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Encantado, em conformidade com o 
disposto no artigo 9°, § 4°, da Lei Complementar n° 101/00 de 05 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), vem, pelo presente, convocar os cidadãos e entidades de nosso 
Município, para participarem da Audiência Pública para a Avaliação das Metas Fiscais do 1º 
Quadrimestre de 2020 (janeiro-fevereiro-março-abril), a ser realizada no dia 26 de maio de 
2020, às 17h, por videoconferência.

Encantado, 13 de maio de 2020

DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO
Presidente 

DÁLIA ALIMENTOS

Matrizeiro deverá iniciar atividades em junho
A fachada já está concluída e 

um galo imponente simboliza que 
ali, na localidade de Monte Alegre, 
na ERS-244, município de Vale 
Verde, está em fase de conclusão os 
primeiros aviários do Matrizeiro 
onde serão criadas as matrizes 
que irão fornecer os ovos férteis 
para o Incubatório localizado em 
Mato Leitão e que, posteriormente, 
dará origem aos pintainhos 
que serão transferidos aos nove 
Condomínios de Produção de 
Frango de Corte.

Todos estes empreendimentos 
fazem parte do Programa Frango 
de Corte da Cooperativa Dália 
Alimentos, que já conta com 
alguns condomínios concluídos, 
aguardando o alojamento das 
aves; e o Complexo Avícola, 
com um frigorí� co e fábricas 
de rações e de farinhas em 
funcionamento com capacidade 
reduzida e em fase de testes desde 
o mês de fevereiro deste ano. A 
intercooperação entre a Dália 
e uma cooperativa da região 
permitiu que as aves chegassem até 
a indústria localizada em Palmas, 
no município de Arroio do Meio e, 
assim, sejam abatidos em torno de 
15 mil frangos por dia.

Quanto ao Matrizeiro, que é 
de propriedade da Empresa ASA 
– América Sociedade Avícola, da 
qual fazem parte 37 sócios (todos 
empregados da Dália) mais a cota 
da cooperativa, divide-se em duas 
etapas: a primeira compreende a 
recria das matrizes, com um dia 
de vida até a idade de postura, 
época em que serão transferidas 
para os núcleos da produção. Já a 
segunda etapa, engloba a produção 
dos ovos férteis, transferidos ao 

Incubatório em Mato Leitão, local 
em que serão geradas as pintainhas 
de um dia para abastecerem os 
condomínios.

Conforme o supervisor do Setor 
Frango de Corte, Edenir Medeiros 
da Silva, a Recria 1 está concluída 
e na Recria 2 restam alguns ajustes, 
sendo que estes dois núcleos 
permanecerão isolados com cerca 
para os alojamentos. “O registro 
da granja junto ao Ministério da 
Agricultura (MAPA) foi deferido 
no dia 29 de abril e as primeiras 
matrizes têm previsão de serem 
alojadas na primeira quinzena de 
junho”, comenta.

O Matrizeiro está sendo 
edi� cado em uma área com 76 
hectares e o investimento é de R$ 
15 milhões, sendo dois núcleos de 
recria com dois aviários e quatro 
núcleos de produção com dois 
aviários. O ciclo de produção 
funcionará da seguinte forma: 
na recria as fêmeas e os machos 
permanecerão alojados pelo 
período de 16 semanas e depois 
transferidos para a produção de 
ovos onde � carão con� nados entre 
60 a 65 semanas. Para conduzir 
os trabalhos, está à frente dos 
trabalhos no Matrizeiro e do 
Incubatório, Jean Pierre Wathier.

O presidente da Empresa ASA, 
Reinaldo Cornelli, ressalta a 
representatividade do matrizeiro, 
tanto pelo valor do investimento 
no empreendimento, como para 
toda a cadeia produtiva avícola 
da Cooperativa Dália Alimentos. 
“Certamente trata-se de um 
programa que inspira empolgação 
e entusiasmo em todos nós 
e, paralelamente, instiga um 
sentimento de seriedade pela busca 

da mais alta e� ciência na atividade. 
Destaco o empreendedorismo 
dos envolvidos e a visão da 
Administração Municipal de 
Vale Verde em acreditar no 
negócio e conceder os incentivos 
pretendidos, além da con� ança 
da Direção da Dália Alimentos 
em delegar aos seus empregados a 
edi� cação e o funcionamento de 
um projeto de ampla magnitude”.

Em relação ao Incubatório, 
localizado na comunidade de 
Palanque Pequeno, em Mato 
Leitão, a obra encontra-se em fase 
� nal de construção com previsão 
de alojar os primeiros lotes de ovos 
em até 120 dias.

Empresa ASA conduzirá atividades do Matrizeiro que, 
conforme cronograma, deverá alojar aves em junho

Exportações de carne de 
frango mantém alta de 
5,1% em 2020

As exportações 
brasileiras de carne de 
frango (considerando 
todos os produtos, entre 
in natura e processados) 
totalizaram 1,365 milhão 
de toneladas no primeiro 
quadrimestre de 2020, 
informa a Associação 
Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). O 
resultado é 5,1% superior 
ao registrado no mesmo 

período de 2019, quando 
foram exportadas 1,299 
milhão de toneladas.

Em receita cambial, 
o saldo total das vendas 
internacionais de carne 
de frango neste ano 
acumula elevação de 
0,5%, com US$ 2,151 
bilhões entre janeiro e 
abril de 2020, contra US$ 
2,141 bilhões no ano 
anterior. Considerando 
apenas o mês de abril, 
houve retração de 4,7% 
nas exportações do setor, 
com total de 343,3 mil 
toneladas em abril deste 
ano e 360,1 mil toneladas 
no ano anterior.

Neste quadro, com 
total de US$ 515,9 
milhões, o saldo das 
vendas de abril foi 13,9% 
menor que o obtido no 
quarto mês de 2019, 
com US$ 599,1 milhões. 
“Além da já esperada alta 
das vendas para a China, 
houve considerável 
aumento das exportações 
para destinos da África, 
Ásia e Oriente Médio.   O 
setor está empenhado 
para manter o � uxo 
de exportações neste 
período de pandemia, 
fortalecendo seu apoio 
pela segurança alimentar 
das nações parceiras”, 
avalia Francisco Turra, 
presidente da ABPA.

DIVULGAÇÃO
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Artista 
plástico 
promove 
campanha 
para 
valorizar 
boas ações

ARTE PARA A
solidariedade
Com o intuito de reconhecer àqueles que 

ajudam o próximo durante a pandemia e 
aumentar ainda mais a corrente do bem em 

Encantando, o advogado e artista plástico Álex 
Herold lançou, no início deste mês, uma campanha 
solidária diferente.

 “Quando iniciei a minha nova coleção pensei 
em pintar, comercializar e destinar o valor à 
casa de saúde. Daí me dei conta que a iniciativa 
ficaria nela mesmo, iria pintar, entraria em 
contato com meus clientes, destinaria o valor 
e não teria nenhuma repercussão além do 
dinheiro doado. Então questionei se minha 
solidariedade de forma anônima teria um melhor 
efeito, maior alcance possível. Sabemos que 
pelas questões de crença as boas ações devem 
ser anônimas, mas neste momento me parece 
que a solidariedade vai conduzir o processo de 
retomada, de reorganização da nossa sociedade, 
porque muita gente está perdendo ou vai perder 
o pouco que tem. Neste momento ela tem que 
ser escancarada para existir uma corrente do 
bem ainda maior. É propaganda da solidariedade 
e não promoção do voluntário. Os efeitos que já 
vem sendo sentidos, e acredito que o pior ainda 
está por vir, vai exigir que cada um se doe dentro 
das suas possibilidades. Este é o sentido de 
fazer uma chamada pública, vocês merecem ser 
reconhecidos e porque não recompensados com 
um presente?”, relata.

A ação contou, ainda, com a colaboração de 
dois amigos, Egon Albino Bouvié, da Molduras 
Bouvié, e Eliana Cazarotto, do Centro de Pinturas, 
que doaram a moldura e tintas óleos para a obra. 
“Eu fiz a proposta e eles toparam ser parceiros”, 
conta. 

Vanessa Paliosa
jornalista

Como participar

A iniciativa, divulgada no seu perfil do Facebook, consiste em publicar 
uma foto de ações voluntárias ou através do emoji de mãos dadas nos 
comentários ou no privado sinalizar uma doação em dinheiro para 
o Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST). Conforme Herold, é 
uma conta bancária aberta pela Associação Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E) e não é necessário divulgar o valor doado. “Eu abri 
algumas exceções para o depósito, sei que foge um pouco da ideia, 
mas quem quiser participar e não expor vou respeitar, até porque o ato 
financeiro não tem um efeito acho tão bacana quanto o da imagem. 
Tem pessoas que fizeram doação bem significativa, mas aqui não está 
em julgamento o valor”, explica. 

O contemplado será conhecido na próxima segunda-feira (18), 
através do perfil de Herold. “Quem doou valores é importante guardar 
o comprovante de depósito. Até para não cometer uma injustiça, 
pois é uma campanha totalmente na boa fé, mas o Facebook é uma 
rede social aberta e talvez alguém queira tirar vantagens, por isso no 
momento da entrega irei verificar se a doação que se comprometeu foi 

de fato realizada”, comenta. 

PARA PARTICIPAR É 
NECESSÁRIO POSTAR 
UMA FOTO DA AÇÃO 
OU COMENTAR COM 

EMOJI DE MÃOS DADAS 
NA PUBLICAÇÃO 

DA CAMPANHA NO 
FACEBOOK

ARTISTA PRESENTEARÁ VOLUNTÁRIO COM OBRA 
DA SUA NOVA COLEÇÃO DE 2020

ARQUIVO PESSOAL

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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54 anos de matrimônio 
O casal Ireni e Valdir Fagundes comemoraram, no dia 

07 de maio, 54 anos de uma bela união. Eles recebem o 
carinho dos filhos Vanderlei e Sandra Regina e da neta 
Julia. Mãe e pai, vocês são o  nosso alicerce, nosso porto 
seguro. Que esse dia se repita por muitos e muitos anos 
sempre abençoados por Deus com muito amor e saúde.

Aníver da Helena 
Com o tema “Sereia”, 

Helena Reale Bortolini 
comemorou seu 
aniversário junto da 
família. Parabéns Helena 
e que os anjos te protejam 
sempre!

Aniversário 
Joel Soares Pereira comemora 

mais um ano de vida neste 
sábado (16). Ele recebe o 
parabéns da mãe Janete, irmãos, 
cunhados, cunhadas e sobrinhos. 
Felicidades!

14 anos 
No dia 05 de maio, há 14 anos, eu ganhei meu melhor 

presente. Parabéns meu filho Lorenzo, continue sendo esse 
menino gentil e carinhoso com todos. Te amo! Beijo grande 
da mamãe Luciana Hollmann. 

Aníver da Lorraine 
Esta linda mocinha é a Lorraine, que esteve 

comemorando seus 9 aninhos, ao lado dos familiares, 
no último dia 7 de maio. Ela recebe os parabéns do pai 
Filipo Tomás Sangalli, da mãe Lívia Maria Oselame  e 
do mano João Vítor.

Aníver da Maria 
Vitória

Parabéns minha 
pequena! 4 anos de uma 
dupla incrível, minha 
miniatura que a cada dia 
me surpreende mais! 
Continue essa menina 
querida, sorridente 
que fala alto (bem 
alto) e inteligente, que 
tanto enche a mamãe 
de orgulho! Feliz vida 
pitoca! Deus te abençoe 
sempre! Te amo infinito. 
Homenagem da mamãe 
Deni Do Monte à filha 
Maria Vitória. 

Benjamim
Benjamim Nilsson, 

completou um mês quarta-
feira (13). Ele recebe os 
parabéns dos pais Raquel 
e Aurélio e dos avós 
Amélia e Ricardo, Neodete 
e Marcos.
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fròtole del 
bigolin

Piada do avião e o 
piloto desajeitado

Em um voo comercial, o piloto liga o microfone e 
começa a falar:

- Bom dia, senhores passageiros! Neste exato 
momento a aeronave está a nove mil metros de altura 
e estamos sobrevoando a cidade de... OH, MEU DEUS!!

A fala do piloto é interrompida, seguida de um 
enorme barulho:

“PLECT, PLECT, CRASH!”
Extremamente apreensivos, os passageiros agitam-

se nos assentos.
Segundos depois, ouve-se a mesma voz no alto-

falante:
- Desculpe-me pelo susto senhores passageiros, é 

que ao pegar minha xícara de café, sem querer eu a 
derrubei. Precisam ver como ficou a parte da frente da 
minha calça.

Lá do fundo do avião, ouve-se uma voz de um 
passageiro todo nervoso:

- Seu desajeitado infeliz, vem aqui ver como ficou a 
parte de trás da minha cueca...

Piada do marido 
caçando moscas

A esposa entra na cozinha e encontra o marido 
atarefado com um mata-moscas.

-O que você está fazendo? -pergunta ela.
-Estou caçando moscas.
-E já matou alguma?
-Sim! Três machos e duas fêmeas.
-Mas como você consegue distinguir o sexo?
-Fácil! Três estavam na garrafa de cerveja e duas no 

telefone.

Piada do pedido de 
aumento para o 
chefe

Cheguei sério para o meu chefe hoje e falei:
-Seguinte patrão,me dá um aumento,pois tem três 

empresas correndo atrás de mim!
É mesmo? Quais?
-A de água, de luz e do telefone.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
No trabalho as influências prometem ser favoráveis, 
inclusive para alguma mudança que vem planejando. Os 
setores de construção, contabilidade, artesanato, jardinagem 
e operações financeiras prometem boas oportunidades. 

Touro (21/4 a 20/5)
A família deve ganhar ainda mais importância nesta semana, 
mas não conte só com festa e prazer. Algumas tretas podem 
rolar, principalmente com gente de Leão e Sagitário. Será 
que é briga por política de novo? Eita que o grupo da família 
do Whatsapp vai bombar!

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)
A família que você preza tanto pode ser um motivo de 
preocupação. Pode rolar descoberta de segredos ou 
situações mal-esclarecidas. Então, pense bem antes de fazer 
acusação a primos ou irmãos.

 Leão (22/7 a 22/8)
 Como seu signo é um dos mais generosos do Zodíaco, você 
pode aproveitar essa influência para ajudar uma pessoa 
querida, uma criança por quem você tem adoração ou algo 
desse tipo. 

Virgem (23/8 a 22/9)
O astral também é favorável para quem trabalha por conta 
própria ou ocupa posição de liderança na firma. Na saúde, 
problemas antigos podem ressurgir, principalmente ligados à 
pele, ossos e articulações.

Libra (23/9 a 22/10)
Para o amor, Vênus continua enviando energias de 
harmonia e compreensão e pode trazer uma bela 
surpresa com quem você não vê há um tempinho..

Escorpião (23/10 a 21/11)
No trabalho, Marte pode fazer uma grande mudança 
em sua situação e, no dia 13, entra no seu paraíso 
astral. Que beleza! Vai aumentar sua sorte em jogos e 
loterias e seu poder de sedução.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Quanto à saúde, conte com toda a energia do Sol para 
passar mais uma semana com vitalidade máxima. 
Acha que está engordando? Epa, tem de ver isso aí 
direitinho - se não for excesso de doces, lanches e 
bons drinks, pode ser algo com a glândula tireóide..

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Se financeiramente as coisas estão enroladas, o 
mesmo não acontece no trabalho. Na saúde, pode 
ter alguma instabilidade. Quem já tem histórico 
de probleminha respiratório precisará ser mais 
cuidadosa(o). 

Aquário (21/1 a 19/2)
Na parte financeira, boa notícia: Marte entra em 
Peixes na quarta-feira, indicando que é misturando um 
pouco de ousadia com fé e religiosidade que você vai 
vencer paradas importantes. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Plutão e Júpiter podem dificultar o seu acesso a 
pessoas queridas que poderiam te dar uma mãozinha. 
Relações comerciais ou profissionais com grandes 
empresas também estão nessa vibe. 
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GECom - O que você 
contesta nesse decreto 
de bandeira vermelha 
para o Vale ?

Rafael Fontana - Em nada 
muda a nossa preocupação com 
a saúde das pessoas. Cada um de 
nós tem que ser responsável em 
seguir as oientaçoes para evitar 
a propagação do vírus. A região 
tem feito o papel nesse sentido. O 
modelo de distanciamento que o 
governo do Estado propôs tem a 
nossa avaliação que existem critérios 
positivos. Nesse momento, estamos 
extremamente indignados com 
o governador. Porque ao mesmo 
tempo que ele organiza uma base de 
cálculo de indicadores, achamos que 
foi muito precipitado o lançamento 
dele. A impressão que nos deu é 
que ele procurou muito mais a mídia 
para lançar esse modelo, do que 
realmente a solução do problema 
em cada uma das regiões. O Vale 
do Taquari hoje está estigmatizado 
injustamente como se fosse a única 
região que está com problema do 
coronavírus. Isso é injusto. Somos 
a região que tem trabalhado muito 
para combater essa situação. Fomos 

procurar entender os critérios que o 
governo do Estado definiu para essa 
base de cálculo e confrontamos todas 
as informações. Primeiro, a média 
ponderada que o governo define 
para a bandeira amarela, arredonda 
para 0 (zero), para a bandeira laranja 
arredonda para 1, a vermelha 
para 2 e a preta para 3. Fomos 
calcular nossa média, calculamos 
de outros municípios também, e em 
comparação atingimos 1,5. Outras 
regiões que estão na bandeira 
laranja, chegaram a 1,41. E outra 
região que está na bandeira amarela 
chegou a 0,90. Nós chegamos a 1,5 
e o governador nos colocou 2,0 para 
chegar à bandeira vermelha. Ficamos 
por detalhe longe da outra região 
que ficou 1,41. A região que ficou 
0,90, perto da média 1, ele reduziu 
para zero. Qual o critério que ele 
está usando? Nos chamou a atenção 
que na divulgação dos números do 
governo não tem a média ponderada 
por região. Estamos exigindo que o 
Estado divulgue essas médias para 
poder confrontar. Chegamos aqui 
por um cálculo próprio. O que nos 
preocupa ainda mais porque estamos 
pagando um preço altíssimo por um 
erro do próprio governo. Na sexta-

feira (8), em Estrela, foram lançados 
dois leitos de UTI no sistema de 
saúde e o Estado não reconheceu. 
Estávamos com 40 leitos, era para ir 
a 42, e talvez esse número pudesse 
nos deixar abaixo de 1,5.

GECom - O número de 
contaminados também 
pesa no cálculo...

Rafael Fontana - O Vale está 
fazendo mais testes que as outras 
regiões. Temos o laboratório da 
Univates, que faz o teste mais rápido. 
O objetivo é antecipar as ações, fazer 
a prevenção, isolar quem realmente 
está contaminado. E estamos sendo 
penalizados por isso. Deveria ser 
um critério positivo, mas estamos 
sendo prejudicados. Queremos que 
o governo nos ouça para poder 
confrontar os dados que temos e 
conversar. É possível que tenha erro. 
É um ser humano que faz o cálculo. 
Paga-se um preço muito caro por 
esse erro. Temos relatos que estamos 
sendo vistos como a região do 
coronavírus. Por causa de um erro de 
0,1, os estabelecimentos comerciais 
não podem estar atuando. Isso nos 
revolta.

Após o decreto 
estadual do governo 
do Estado, que 

classificou o Vale do Taquari 
como bandeira vermelha por 
ser uma região de alto risco 
de contágio do coronavírus, 
conforme os protocolos do 
distanciamento controlado, 
diversas entidades e 
autoridades contestaram os 
critérios adotados. Única no 
Estado nessa condição, entre 
as 20 regiões analisadas, a 
classificação impõe sérias 
restrições às atividades 
econômicas, principalmente, 
nos estabelecimentos 
comerciais, muitos impedidos 
de atender o público.

A indignação chegou 
também à Associação 
Comercial e Industrial 
de Encantado (Aci-e). 
Em entrevista ao Grupo 
Encantado de Comunicação 
(GECom), o presidente Rafael 
Fontana apresentou números 
que confrontam com os 
cálculos do governo.

PRESIDENTE DA ACI-E DESABAFA

“Estamos indignados 
com o governador“

RAFAEL FONTANA  
É O PRESIDENTE  

DA ACI-E

HENRIQUE PEDERSINI


