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Estrutura faz parte de uma ação emergencial para o tratamento 
de pacientes com a Covid-19 a partir desta sexta-feira (22).

 Ação envolve hospital, município e Ministério Público.
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encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 15/05/2020 a 21/05/2020

Mande sua reclamação, 
sugestão ou elogio pelo 
Facebook ou Instagram do 
Jornal Opinião Vale do Taquari

eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

ARQUIVO JO

MARINO DEVES, vereador 
do PP de Encantado, 
durante a sessão desta 
semana

“Ninguém está 
preocupado com 
a eleição que se 

avizinha. Estamos 
preocupados com a 
saúde das pessoas 

e a saúde da 
economia. Estamos 
preocupados com 
Encantado. Quem 
será o novo gestor, 

os novos vereadores, 
pouco importa nesse 

momento”.

15/05 – Rene José Daltoé, 77 anos.
Cemitério Cristo Rei de São Leopoldo. Funerária Arezi.

18/05 – Nelsi Dal Monte Gavineski, 73 anos.
Cemitério Municipal de Dois Lajeados. Funerária Garibotti.

18/05 – Marcelo João Saldanha, 41 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Arezi.

19/05 – Gerson da Silva, 38 anos.
Cemitério Municipal de Doutor Ricardo. Funerária São Carlos.

20/05 – Horácio de Amorim, 78 anos.
Cemitério do bairro Lajeadinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

20/05 – Nédio Bagatini, 69 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

à espera da 
chuva

Na manhã da quinta-
feira (21), leitores 
encaminharam várias 
fotos do tempo se 
preparando para a chuva. 
A chuva, que deve cair 
nos próximos dias, não 
resolve por completo a 
situação da estiagem, 
mas reduz o impacto dos 
baixos níveis dos rios. 
Acompanhe nesta edição 
mais uma reportagem 
sobre a estiagem.

imagens foram 
encaminhadas ao 
grupo encantado 
de comunicação

QUEREM 
IMPLODIR O 
BRASIL

Sérgio Moro saiu 
do governo 
alegando proteger 

sua biografia, porém, 
mal sabe que a mesma 
já está deteriorada 
pelas atitudes infantis e 
danosas à pátria que o 
mesmo cometeu ao, em 
meio a uma pandemia, 
expor o governo com 
ilações, criando um 
desgaste político que 
teve consequências na 
economia, fragilizando 
ainda mais nossa 
moeda. Não bastasse a 
imaturidade política do 
ex-juiz, seus advogados 
de defesa, os mesmos 
que defenderam 
Eduardo Cunha e a 
Odebrecht na Lava-
Jato, querem que o STF 
autorize a divulgação da 
íntegra do vídeo onde 
supostamente Bolsonaro 
tenta interferir na Polícia 
Federal. Sabemos que 
nas reuniões internas de 
governo, quando o chefe 
do Executivo recebe seus 
homens de confiança, 
as pautas são diversas 
e as formalidades 
perdem espaço para 
maior objetividade do 
encontro. Além disso, 
são abordados assuntos 
estratégicos ao país, 
os chamados segredos 
de Estado, exigindo a 
confidencialidade dos 
temas. Isso não significa 
não dar transparência 
aos atos do governo, 
mas proteger a nação 
de possíveis crises 
diplomáticas, uma vez 
que outros países que 

têm relações comerciais 
com o Brasil são 
citados.    

Essa semana, o 
Ministro Celso de Mello 
vai decidir se autoriza 
a divulgação na íntegra 
da reunião ou permite 
que apenas os trechos 
inerentes à investigação 
das denúncias de Moro 
venham a público. 
O STF, na figura do 
decano da Corte, já 
deu uma celeridade 
ao caso nunca vista 
em decisões anteriores 
do tribunal. Vale 
lembrar que o Ministro 
determinou cinco 
dias para que Moro 
prestasse depoimento, 
na famigerada noite 
das pizzas, em Curitiba, 
enquanto ações de 
Renan Calheiros 
e outros acusados 
de corrupção não 
merecem julgamento. 
Ainda, na noite de 
terça-feira, a fim de 
assistir o vídeo da 
reunião ministerial, 
Celso de Mello faltou 
à sessão da Segunda 
Turma do Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), que analisaria 
denúncias contra o 
senador Humberto 
Costa (PT-PE), o 
ex-senador Valdir 
Raupp (MDB-RO) e 
o ex-deputado Aníbal 
Gomes (MDB-CE) 
na chamada lista da 
Odebrecht, do Petrolão. 
Com a ausência do 
nobre Ministro, o 
tema saiu da pauta, 
demonstrando que 
quando se trata de 
combate a crimes 
contra os cofres 
públicos o STF tem tido 
parcimônia de sobra.

E, assim, a mercê 
dos caprichos 
hermenêuticos do 
Ministro Celso de 
Mello, esperamos que 
somente os órgãos 
inerentes ao caso 
tenham acesso a 
íntegra da reunião, pois 
interessa apenas aos 
políticos que querem 
implodir o país, como 
Sérgio Moro, expor 
segredos de Estado...

DIVULGAÇÃO
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MILTON
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pinga fogo

milton@rdencantado.com.br

Um ano que durou 75 dias 

Quando fui 
apresentado 
a 2020 me 

venderam que ele 
seria um ano bissexto, 
consequentemente 
duraria exatos 366 dias e 
com o mês de fevereiro 
tendo 29 dias. Estamos 
em maio e descobrimos 
que aquilo que foi 
apresentado não se 
confirmou. Já estamos 
com o 2020 encerrando à 
espera de um ano ímpar 
pela frente que possa 
ser vivido com muita 
intensidade.

Com certeza 2020 não 
é igual a nenhum ano 
que vivi.  Completei 60 
anos na última quarta – 
feira. Feliz estava, pois 
neste período de 366 
dias, o mês de maio me 
levaria a terceira idade, 
mas não, me entregou 
para o grupo de risco. 
Mas que ano estamos 
vivendo, que não está 
entregando aquilo que 
prometeu? Fazendo 
um cálculo rápido 
cheguei a 21.915 dias 
vividos, já incluindo 
os anos bissextos, mas 
é a primeira vez que 
sou apresentado a um 
ano que durou apenas 
75 dias, sendo que os 
outros 291 serão rolados 
à espera de um futuro 
melhor no próximo ano. 
O que comemorar em 31 
de dezembro? A chegada 
de um novo período, que 
esperamos do senhor 
calendário, que tenha o 
período prometido.

Alguém deve estar 
imaginando o seguinte: 
ao completar 60 anos o 
colunista ficou é maluco. 
De onde tirou que este 
ano teve só 75 dias? 
Ele ainda não acabou, 
continua em curso, 
temos ainda mais de 
meio ano pela frente, 
como diria o Chaves em 
seu seriado, na escolinha 
do professor Girafales: 
“é burro, dá zero pra 
ele”, mas vamos a um 
raciocínio lógico, porque 
o ano terminou com tão 
poucos dias. Na opinião 
do colunista, tivemos 
um período considerado 
como ano para 2020 
entre 01 de janeiro até 
15 de março, somando-
se 31 de janeiro, 29 de 

fevereiro e 15 de março, 
durou o nosso ano, 
exatos 75 dias. A partir 
de 16 de março, no 
chamado ano tradicional, 
adicionamos palavras, 
ações e momentos que 
não pertencem a um 
ano normal: pandemia, 
coronavírus, Covid - 19, 
cloroquina, tubaína, 
Mandetta, auxílio 
emergencial, socorro a 
estados e municípios, 
distanciamento social, 
uso de máscaras, 
suspensão de contrato 
de trabalho, isolamento, 
UTI covid, recuperados, 
mortos, novos casos, 
Regina Duarte, Rede 
Globo, Bolsonaro, Lula, 
etc, etc e etc. Olha 
que o ano anunciava 
ser produtivo, mas 
terminou em 15 de 
março vindouro. A 
partir daí muitas outras 
palavras e afirmações se 
incorporaram em nosso 
cotidiano: desemprego, 
ano perdido, diaristas, 
Caixa Econômica 
Federal, INSS, testes 
rápidos, Lacen, vigilância 
sanitária, álcool gel, lavar 
as mãos várias vezes ao 
dia, tirar o sapato antes 
de entrar em casa, tirar 
toda a roupa, tomar 
banho, não sair de casa, 
sem aglomerações, use 
máscara, home office, 
férias, suspensão de 
contrato de trabalho, 
seguro - desemprego, 
fim do futebol, lives 
de artitas e anônimos, 
solidariedade, enfim 
um novo mundo. Com 
certeza em termos de 
mundo normal, 2020 
parte dois será para ser 
esquecido, já os 75 dias 
em que o mundo viveu 
de forma normal, este 
sim era um bom mundo: 
emprego crescente, 
projeção do Produto 
Interno Bruto acima de 
2%, crescimento, enfim 
um ano para levantar 
a autoestima, afinal 
seria um grande ano. Se 
alguém me perguntar 
o seguinte: Milton a 
segunda parte de 2020 foi 
e será trágica? Resposta: 
por que cara pálida? No 
próximo parágrafo direi 
porquê acho que não e 
digo que estamos tendo 
uma nova oportunidade.

Mudanças no 
trabalho 

O século 21 começou 
em março de 2020, frase 
que ouvi na minha sala 
no Grupo Encantado de 
Comunicação, proferida 
por Antonio Alberto 
Lucca, que me fez 
refletir profundamente. 
Me permitindo que seja 
feita uma análise bem 
diferente do clima de 
terrorismo que nos é 
imposto, se as pessoas 
não estão cuidando para 
o vírus não se alastrar, 
não usando máscara, 
se reunindo em pontos 
turísticos, diria que isto 
é uma desinformação, 
e consequentemente 
uma desatenção para 
um novo mundo que 
surgiu a partir de 16 
de março. Home office 
ou trabalhar em casa, 
no português, não será 
uma exclusividade do 
período durante e pós 
doença Covid - 19, já 
é uma realidade e vai 
se tornar uma rotina 
para quem souber 
tirar proveito disto. 
Aqueles que estiverem 
preparados, sairão 
com uma velocidade 
de um Fórmula 1 na 
direção de um futuro  
melhor. Empresários, 
empregados, 
microempreendedores, 
profissionais liberais, 

etc. As relações 
comerciais sofrerão 
profundas mudanças e 
quem souber  enxergar 
este momento sairá na 
frente em relação aos 
demais. Desde o dia 16 
de março, não adianta 
mais ficar na esquina 
vociferando contra os 
governos, desmandos de 
agentes públicos, mas 
sim será de quem souber 
participar, enxergar o 
lado positivo de ações 
e atos independente se 
for de coisas públicas 
ou privadas. A volta 
à normalidade de 
atividades produtivas 
não depende da 
descoberta da vacina 
contra a Covid - 19, 
depende de nos 
adaptarmos à nova 
realidade, ao mundo 
virtual enquanto 
ferramenta de trabalho, 
ao tele - entrega não se 
resumindo mais a pizza, 
o xis tudo, ou receber 
uma alaminuta meio 
morna uma hora e meia 
depois de ter solicitado, 
entraremos num mundo 
em que as opções 
de compra farão a 
diferença. Atente-se para 
esses nomes:  Pinterest, 
Viber, Snapchat, Skype, 
. LinkedIn, Twitter, 
Instagram, Facebook 
Messenger,  WhatsApp, 
YouTube e Facebook, 

além de outros que já 
existem e podem surgir 
a partir de agora. O 
mundo passará a girar 
em torno dele, além 
de canais tradicionais 
de comunicação já 
existentes.

Uma nova 
realidade 

Portanto, se o ano 
teve apenas 75 dias, não 
devemos considerar 
uma derrota os outros 
291 que não forem 
vividos da forma 
tradicional. Já sabemos 
que os aposentados 
receberam uma parcela 
do décimo terceiro 
e a outra chegará no 
próximo mês, então 
não adianta esperar 
dezembro para chorar, 
se fizer isto, lembre-se 
que alguém ao seu lado 
poderá se preparar para 
não comprar lenços, 
tendo justamente o lucro 
em cima dos lenços não 
comprados. Já sabemos 
que o poder de compra 
vai estar baixo nos 
próximos meses, então 
vamos nos adaptar ao 
modelo que o mercado 
exige. Não, 2020 não 
será um ano perdido 
será de transformação 
e adaptação. Há uma 
nova realidade, com 
mais abraços, apertos 
de mãos, beijos na face, 

risadas, quem sabe 
alguns churrascos. 
Será também um ano 
de oportunidades, 
adaptação a novas 
realidades. Será sim 
um ano de adaptação 
para as pessoas físicas 
e jurídicas, ao cortador 
de gramas que deverá 
talvez aprender a plantar 
flores, a doméstica 
que deverá conhecer 
profundamente 
produtos de limpeza, as 
redes sociais com seus 
tutoriais no YouTube 
poderão fazer surgir 
novos profissionais 
que vão fazer a 
transformação para um 
novo mundo.

Nós estamos sendo 
despejados da vida 
que vivemos no 
Facebook, afinal ele 
será cada vez mais uma 
ferramenta de trabalho, 
cada vez mais que 
estiver fofocando no 
WhatsApp descobrirá 
que perdeu tempo. Um 
novo mundo surgiu em 
março. O Tinder será 
apenas uma ferramenta 
de relacionameto 
pessoal, o restante será 
ferramenta de trabalho. 
“Bora” fazer a diferença, 
se você entede de tudo 
isso, me leve junto, 
quero aprender contigo, 
não existirá mais 
mundo individual.

GOOGLE IMAGENS
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Nos dias 19 e 20 de 
maio, o Condomínio 
Avícola Encantado foi 
povoado pelos primeiros 
lotes de pintinhos. 
Localizada em linha 
São Luiz, no interior do 
município de Encantado, 
a granja foi a segunda a 
alojar os animais que serão 
confinados para engorda 
pelo período de 42 dias 
até serem abatidos no 
frigorífico da Cooperativa 
Dália Alimentos, 
localizado em Palmas, 
cidade de Arroio do 
Meio. A primeira granja a 
alojar foi a de Vespasiano 
Corrêa, no início deste 
mês, com 130 mil aves, e 
a próxima será a de Mato 
Leitão, no início de junho, 
com 120 mil aves.

Inicialmente, em 
Encantado, serão 
alojados 120 mil pintos 
de um total de 275 mil 

aves, que é a capacidade 
total de cada um dos 
nove condomínios 
avícolas, em quatro 
pavilhões de um total 
de oito aviários. A carga 
é oriunda da Empresa 
Globo Aves de Chapecó, 
no estado de Santa 
Catarina, parceira da 
Dália. A equipe que 
irá desempenhar as 
funções no condomínio 
encantadense é composta 
pelo encarregado 
Dionata Hedecker e os 
auxiliares Dieferson 
Hedecker, Caroline 
Padilha, Ivan Fraporti e 
Suéli Busatta.

O descarregamento da 
carga foi acompanhado 
pelo supervisor do Setor 
Frango de Corte, Edenir 
Medeiros da Silva e pelo 
técnico responsável 
Diego Aguiar. O próximo 
condomínio a receber 

os pintinhos será o de 
Mato Leitão, no início de 
junho. Em decorrência 
disso, o encarregado 
do Condomínio Mato 
Leitão Vanderlei Gedoz 
e a auxiliar Roberta da 
Silva Barreto ajudaram 
no descarregamento 
em Encantado com 
vistas de entender a 
operacionalidade do 
descarregamento.

O Condomínio 
Avícola Encantado 
possui 24 sócios, mais 
a cota da cooperativa. 
Já o de Mato Leitão tem 
18 sócios, além da cota 
da Dália Alimentos. No 
total são nove núcleos 
– Vespasiano Corrêa, 
Encantado, Mato Leitão, 
Anta Gorda, Venâncio 
Aires, Marques de 
Souza, Encantado São 
Luis, Cruzeiro do Sul e 
Relvado.

DÁLIA
Condomínio Avícola 
recebe primeiros lotes

Com investimento de 
aproximadamente R$ 20 milhões, a 
Empresa ASA – América Sociedade 
Avícola apresentou ao Conselho de 
Administração da Cooperativa Dália 
Alimentos, ao Poder Executivo de 
Vale Verde e ao Sicredi Região dos 
Vales as instalações do Matrizeiro, 
parte integrante do Programa Frango 
de Corte da cooperativa com sede e 
Encantado. Os núcleos, distribuídos 
em uma área com 76 hectares, às 
margens da ERS-244, no município 
de Vale Verde, estão 50% concluídos 
e a operação da granja deverá iniciar 
na primeira semana de junho. No 
local, serão produzidos os ovos férteis 
com posterior destino ao Incubatório, 
localizado em Mato Leitão e em fase 
final de construção.

O técnico responsável pela gestão do 
Matrizeiro e do Incubatório, Jean Pierre 
Wathier, detalhou o funcionamento 
da granja que terá padrões rigorosos 
de biossegurança, boas práticas de 
produção e alta tecnologia empregada 
do pórtico para dentro, nos dois 
núcleos de recria (com dois aviários 
cada) e nos quatro núcleos de produção 
(com dois aviários cada).

Conforme ele, no ciclo de recria 
as fêmeas e os machos permanecerão 
alojados pelo período de 22 semanas e 
depois transferidos e confinados para 
a produção dos ovos férteis entre 22 a 
65 semanas. “Uma matriz produzirá 
em torno de 185 ovos incubáveis, dos 
quais irão nascer 150 pintinhos que 
serão entregues aos nove condomínios 
para a produção de frangos de corte, ou 
seja, cada condomínio entregará 145 
frangos de três quilos, o equivalente 
a 435 quilos de carne processada no 
frigorífico já em operação em Palmas, 
na cidade de Arroio do Meio”.

O presidente da Empresa ASA, 
Reinaldo Cornelli, disse se tratar 
de um empreendimento de ponta, 
para estar páreo com os melhores 
que há no Brasil e no mundo. Fala 
também sobre a representatividade do 
Matrizeiro, tanto pelo valor aplicado 
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 
eficiência na atividade. Destaco o 

empreendedorismo dos funcionários 
envolvidos, a visão da Administração 
Municipal de Vale Verde, por acreditar 
no negócio e conceder os incentivos 
pretendidos; a confiança da Direção 
da Dália Alimentos, em delegar aos 
seus empregados a edificação e o 
funcionamento de um projeto de ampla 
magnitude; e ao Sicredi, pelo empenho 
em liberar as linhas de crédito para o 
empreendimento, fundamental para 
nós”. 

O presidente Executivo da Dália 
Alimentos, Carlos Alberto de 
Figueiredo Freitas, disse se tratar 
de uma obra complexa e que para 
sair do papel necessitou de pessoas 
empreendedoras e que acreditassem 
no negócio. “Os sócios, funcionários 
da cooperativa, que acreditaram no 
negócio proposto pela Dália; o Sicredi, 
que endossou e acreditou aportando 
linhas de financiamento e o Poder 
Executivo, que pensou no futuro e no 
desenvolvimento do município e da 
região”. O presidente do Conselho de 
Administração da Dália Alimentos, 
Gilberto Antônio Piccinini, disse 
que tudo é possível quando há bons 
parceiros. “Sonhamos com este 
projeto há muitos anos. É aqui que o 
processo todo terá início e trata-se de 
um investimento que trará viabilidade 
e riqueza para o município, para a 
cooperativa, para os sócios e para todos 
os envolvidos”.

Maior operação 
individual da 
história

O diretor Executivo do Sicredi 
Região dos Vales, Roberto Scorsatto, 
salientou se tratar da maior operação 
individual feita pela cooperativa de 
crédito em seus 37 anos de história. “A 
grandiosidade do projeto impressiona 
e o Sicredi Região dos Vales, que 
nasceu dentro da Dália Alimentos, 
se orgulha em participar aportando 
linhas de financiamento para viabilizar 
este matrizeiro. Buscamos adequações 
para a liberação dos recursos e, assim 
como a Dália, o Sicredi também visa o 
desenvolvimento econômico e social 
das pessoas e das comunidades. Para 
nós, a Dália é um exemplo de gestão a 
ser seguido”.

vale verde
Antes de alojar as aves,  
Matrizeiro recebe visitantes

Visitantes conheceram estrutura do Matrizeiro

rumo ao haiti
Frango Dália embarca para  
o mercado internacional

A primeira carga de 
carne de frango com a 
marca Dália Alimentos 
e com o selo “Golden 
Chicken” embarcou 
hoje para o mercado 
internacional. Nesta 
quinta-feira (21) foi 
realizada a primeira 
exportação do segmento, 
cuja cooperativa passou a 
operar em fevereiro deste 
ano. Com embarque no 
Porto de Rio Grande, 
os containers contendo 
as 27 toneladas de pés 
de frango congelados 
terão como destino Porto 
Príncipe, no Haiti.

A operação de 
exportação foi realizada 
com a Thomsen Food 
Line A/S, empresa 
dinamarquesa 
consolidada no mercado 
desde 2004, com 

escritórios de venda 
instalados no Brasil, na 
Cingapura e na China, 
atuando em 74 países. 
Dália e Thomsen Food 
Line A/S mantém 
parceria na negociação 
de cortes suínos desde o 
ano de 2016.

O produto, que deve 
chegar ao destino em 24 

de junho, foi produzido 
no frigorífico de aves 
inaugurado em dezembro 
de 2019, na localidade 
de Palmas, na cidade 
de Arroio do Meio. Em 
pleno funcionamento e 
com tecnologia de ponta, 
a unidade já disponibiliza 
para o mercado interno 
cortes de frango.

Carregamento realizado na planta 
industrial em Arroio do Meio

Suéli, Dionata, Ivan, Caroline, Dieferson, Roberta  
e Vanderlei no descarregamento das aves
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bastidores da 
câmara de muçum

Agasalho 
A secretaria de Ação 

Social de Muçum está 
realizando a Campanha 
do Agasalho 2020. A 
ação ocorre na Casa 
de Cultura e está 
sendo atendido apenas 
uma pessoa por vez. 
Informações pelos fones 
3755-2006 ou 3755-1064 
(CRAS).

Pavimentação
A Administração 

Municipal de Muçum 
recebeu no início desta 
semana a con� rmação 
da liberação de R$ 250 
mil do Governo Federal. 
O valor é oriundo de 
emenda parlamentar 
do deputado federal 
Nereu Crispin (PSL). O 
recurso será utilizado 
para a pavimentação 
das ruas Beco Lucca, 
Décio Graciolli (Centro), 
General Osório e Izalino 
Zillio (bairro Fátima).

Brasília
Em 2018, a 

Administração 
Municipal conseguiu 
calçar outras quatro 
ruas com emenda de R$ 
236 mil, via deputado 
federal Danrlei de Deus 
(PSD), após pedidos do 
vereador Carlos Eduardo 
Ulmi (então PSD) em 
uma das viagens à 
Brasília na busca por 
recursos. O montante 
efetivou o calçamento 
das ruas Albino Klunk, 
Eliseu Lucca, João Piccoli 
e Lourenço Coletti, 
somando mais de 2,8 mil 
m² de pavimentação.

Água 
O Poder Executivo 

enviou à Casa Legislativa 
resposta aos vereadores 
Alex Colossi, Adair 
Villa, Alberto Barronio 
e Gilmar Marcolin, 
referente à solicitação 
de 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. Os vereadores 
solicitaram o relatório da 
receita e despesas com o 
departamento de água; 
número de contribuintes; 
e relatório com o nome 
dos contribuintes e 
endereço. 

Inadimplência 
Como pouco entendo 

de balancete, fui 
buscar informações no 
setor competente. De 
janeiro a 30 de abril 
foram faturados para 
cobrança R$ 564.743,21. 
Porém, o valor pago 
foi de R$ 459.150,35. 
A inadimplência é de 
R$ 105.592,86. O que 
representa 18,70%.

Pesca 
predatória

A Secretaria do Meio Ambiente de 
Muçum se manifestou sobre a pesca 
predatória em níveis elevados no município, 
ao mesmo tempo em que se enfrenta a 
estiagem. É esclarecido que, através de 
e-mails e ligações o coordenador de Meio 
Ambiente, Douglas Pessi, já esteve em 
contato com o Patrulhamento Ambiental 
(Patram), localizada no município de Estrela 
e que responde pelos municípios situados no 
Vale do Taquari.

O órgão informou que já esteve no 
município em diversas oportunidades, 
efetuando o recolhimento de redes e outros 
apetrechos de pesca. Porém, até então, não 
� agrou pescadores praticando a ação.

A pesca em um momento em que o 
Rio Taquari apresenta níveis de água 
extremamente baixo, prejudica a oxigenação 
dos peixes e provoca a extinção de espécies. 
É um crime ambiental punível com pena de 
reclusão de dois a cinco anos.

Por ora, a Secretaria de Meio Ambiente 
a� rma que continuará mantendo contato 
com a Patram para informar os atos ilícitos. 
O órgão de Estrela atende as denúncias 
através dos telefones (51) 3720-1318 e (51) 
9 9877-851, ou pelo e-mail: 1babm-estrela@
brigadamilitar.rs.gov.br. 

O coordenador da Patram  estará na 
sessão da Câmara de Vereadores na próxima 
segunda-feira, dia 25 de maio, para um 
conversa com os vereadores. 

Racionamento 
O município de 

Muçum tem sofrido com 
a escassez de água. Desta 
forma, o Departamento 
Municipal de Água 
orienta à população que 
faça o uso consciente. 
O ato de lavar carros 
e calçadas utilizando 
mangueiras e/ou o 
de molhar ruas sejam 
esquecidos neste 
momento. Conforme o 
departamento, mesmo 
com a volta das chuvas 
dos últimos dias, não 
está descartado o 
racionamento na área 
central.

Filó 
Reconhecido como a “Terra do Filó”, Doutor 

Ricardo está realizando as comemorações de 
forma diferenciada. Em meio à pandemia e sem a 
possibilidade de promover eventos presenciais, a 
opção foi pela realização envolvendo a comunidade 
de outras formas. Iniciou com a ornamentação do 
comércio e seguiu com as famílias fazendo o � ló em 
casa, seguindo todas orientações de prevenção.

Família  
Os organizadores estão solicitando às famílias 

que realizem atividades voltadas à valorização da 
história, tradição, religiosidade e originalidade, que 
enviem fotos para que possam ser compartilhadas. 
As imagens estão sendo postadas no Facebook 
Município de Doutor Ricardo. Interessados em 
participar devem enviar seus registros pelo e-mail 
cultura@doutorricardo.rs.gov.br ou pelo celular 
(51) 9 9583-0412.

mesa decorada 
com produtos 
da gastronomia 
italiana no Filó de 
Doutor Ricardo

DIVULGAÇÃO
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ECONOMIA: NA ERA DA INCERTEZA

Um dos 
principais 
economistas do 

Estado é Alexandre 
Englert Barbosa, 42 
anos, tesoureiro do 
Banco Cooperativo 
Sicredi. Ele analisou 
com exclusividade 
para a coluna, 
as perspectivas 
econômicas do Alto 
Taquari e do Brasil.

INCERTEZA
Alexandre Englert Barbosa 

começou admitindo que o Brasil 
vive um cenário de grande incerteza 
na economia. “A recuperação está 
subordinada à superação da crise 
sanitária e isso torna o trabalho de 
prever a economia muito mais difícil. 
Os indicadores econômicos demoram 
mais para serem divulgados do que 
as informações da doença”. Explicou 
que as projeções atuais estão mais 
sujeitas à revisão do que o normal, 
“porque alguns dados do mês de abril 
- aquele de distanciamento social 
mais expressivo no país – ainda não 
foram divulgados. Quando tivermos 
as informações, veremos que estamos 
passando pelo momento econômico 
mais delicado da economia brasileira”.
Ele projeta uma queda de cerca de 
6% no PIB em 2020, “o pior já visto 
em 120 anos, re� etindo a reação dos 
consumidores com forte redução dos 
gastos e, mais relevante, a paralisação 
dos setores produtivos de segmentos 
de serviços e comércio”. Salientou que 
o impacto nas empresas é imediato, 
principalmente, nas menores que, 
com menos dinheiro em caixa serão 
as mais afetadas. 

GOVERNO 
Com relação à postura do governo, 

considera que medidas, como por 
exemplo, a liberação de recursos para 
empréstimos vinculados à folha de 
pagamentos, auxílio emergencial, 
são positivas, embora incapazes de 
compensar o efeito negativo da crise. 
Ressaltou que para haver con� ança na 
economia, não se pode dissociar da 
questão política. “Para uma perspectiva 
de recuperação mais expressiva, é 
fundamental que o país emerja da crise 
retomando a agenda de reformas, o que 
irá requerer uma grande capacidade de 
coalização política e um ajuste gradual 
nas contas públicas”.

ALTO TAQUARI
Alexandre Englert Barbosa, pela 

sua experiência e conhecimento 
das unidades regionais do Sicredi, 
se mostrou otimista com a região. 
Observou que “quando veri� camos a 
composição econômica do Alto Taquari, 
a situação não é tão negativa quando 
comparada a outras regiões do Brasil. 
Parte importante da produção regional 
gira em torno do setor primário e da 
agroindústria. Com a situação sendo 
atenuada, e as empresas retomando seu 
potencial produtivo, o fato de que estes 
setores são menos expostos a perdas pela 
crise, pode-se ter uma retomada até 
mais rápida do que outras regiões”. 

REINVENTAR
O economista enfatizou que uma 

crise da magnitude que se projeta, 
representa um forte abalo nas pessoas 
e empresas. A taxa de desemprego do 
país deve superar 15% ao longo do ano, 
em uma economia que já vinha tendo 
di� culdades para ganhar tração no 
período pré-coronavírus. As empresas 
pequenas – muitas vezes familiares – 
terão um desa� o ainda maior. Além 
disso, muitos são autônomos e quando 
a atividade econômica está restrita, 
a renda pode ir a zero. É provável 
que muitas empresas não consigam 
atravessar esse período de di� culdades. 
Destacou que “os pequenos negócios/
empresários, por vezes, são aqueles que 
conseguem se reinventar diante das novas 
necessidades que emergem da crise de 
forma mais rápida. É o ‘novo normal’ 
deste período e que seguirá depois da 
crise que precisa ser vislumbrado, pois 
poderemos ter períodos de isolamento 
e abertura, isolamento e abertura, por 
muitos meses à frente”. Alexandre 
Barbosa entende que a saída será a 
inventividade e o empreendedorismo 
que, mesmo nesse cenário de di� culdade, 
poderá fazer a diferença. “Ajustar custos, 
reduzir ine� ciências, e estar preparado 
para o período melhor que ainda virá é 
uma necessidade. A tarefa é difícil, mas 
necessária. Mesmo diante das di� culdades, 
já estamos observando uma sociedade 
mais conectada, mais solidária e ainda 
mais cooperativa. Este deve ser o tom do 
‘novo normal’”.

FUTURO
Com relação à população, o 

economista frisou: “É esperado que 
as pessoas tenham uma propensão 
maior a poupar neste momento, 
por precaução. A incerteza é muito 
elevada, tornando tal comportamento 
natural para períodos como esse”.
Avalia que é natural haver receios 
com a saúde ou descon� ança com 
a economia. “Quem está com mais 
liquidez durante as crises, é quem 
terá as melhores oportunidades, 
diante da perda de valor dos ativos, 
com a retração da demanda. 
Surgem pechinchas e quem tem 
recursos disponíveis possui maior 
poder de barganha”. Sugeriu que os 
empresários analisem e se utilizem 
dos programas do governo, como a 
suspensão dos contratos de trabalho, 
de auxílio emergencial, de redução 
da jornada de trabalho, de linhas de 
crédito para folha de pagamento, de 
prorrogação de empréstimos e de 
pagamentos de impostos, porque 
são alternativas que podem atenuar 
os efeitos da crise. “No entanto, para 
quem precisa de crédito, é muito 
importante avaliar as medidas, 
evitando sempre que possível o 
rotativo de cartão de crédito e do 
cheque especial”. 

ALEXANDRE 
BARBOSA

Nos último anos em que 
fui assessor da presidência da 
FIERGS, tive o privilégio de 
conviver e aprender com grandes 
economistas, como Alexandre 
Englert Barbosa, com mestrado 
e doutorado na UFRGS. Sempre 
foi compreensivo comigo ao 
transmitir seus conhecimentos, em 
longas tertúlias. Ele me ensinava 
economia e eu futebol!

Alexandre Englert Barbosa

SICREDI/DIVULGAÇÃO

Uma videoconferência na noite de quarta-feira 
(20) debateu a instalação da secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Encantado, proposta pela 
Administração Municipal. O debate foi proposto 
pelo Legislativo em busca de esclarecimentos sobre 
dois projetos de lei que tramitam na Câmara. Alguns 
parlamentares, como Valdecir Cardoso (PP), têm se 
mostrado contrário à criação de uma nova secretaria, 
que prevê a contratação de dois servidores, com 
custos de cerca de R$ 200 mil até o � m do ano.

Os participantes foram o secretário da pasta de 
Pato Branco-PR, Géri Natalino Dutra; o pró-reitor 
de pesquisa e pós-graduação da Uergs, professor 
Rafael Haag; a professora da Uergs, Flávia Bulhões; 
a secretária geral de governo de Encantado, Joanete 
Cardoso Masiero; a diretora de Desenvolvimento de 
Projetos, Ana Tronco Civardi; e os vereadores Diego 
Pretto, Marino Deves, Jaqueline Taborda, Valdecir 
Cardoso, Sander Bertozzi e Luciano Moresco. 

A secretária Joanete argumentou que, em 40 
meses de governo Adroaldo Conzatti, as secretarias 
foram reduzidas de 10 para seis. “Durante 20 meses 
trabalhamos com cinco secretários. Passamos dos R$ 
3,5 milhões de economia. É insigni� cante falar em 
criar um cargo, como uma secretaria do tamanho 
dessa”, comentou. A representante do Executivo 
também admitiu que a ideia foi copiada do município 
de Pato Branco. No ano passado, um grupo da 
região esteve na cidade paranaense para conhecer 
os projetos nessa área. “Pato Branco é referência 
no Brasil. Temos que buscar onde deu certo. Não é 
porque somos um município menor que não temos 
ambição de crescer”, salientou.

O secretário de Pato Branco explicou o 
funcionamento da pasta. Segundo Dutra, a partir 
do momento da criação da secretaria, houve uma 
transformação signi� cativa no setor tecnológico do 
município. “Tivemos uma condição diferenciada de 
trabalho. Você ter o poder público junto contigo e 
ter pessoas pensando especi� camente em um setor 
que é tão importante. Pensamos em todas áreas de 
conhecimento. Trazendo para a realidade de Encantado, 
podem ser elaborados projetos para agregar valor aos 
cosméticos, ao turismo, à saúde. É uma secretaria para 
atuar em toda a Administração”, relatou.

O pró-reitor da Uergs, Rafael Haag, enfatizou que 
uma secretaria nesse segmento não cria despesas, mas 
sim gera oportunidades em um mundo dominado 
pelo conhecimento. “Vivemos na era da economia 
do conhecimento. Somos parceiros do município de 
Encantado na criação dessa secretaria”, destacou.

Os vereadores � zeram vários questionamentos 
ao secretário paranaense durante a audiência. A 
expectativa agora é pela próxima sessão da Câmara, 
na segunda-feira (25), quando os projetos referentes à 
criação da secretaria poderão ser votados.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

ENCANTADO
VIDEOCONFERÊNCIA 
ESCLARECE 
FUNCIONAMENTO DE NOVA 
SECRETARIA MUNICIPAL

encontro aconteceu por videoconferência

REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Vereador sugere testes de 
Covid-19 nos bairros de Encantado

IDEIA DE SANDER BERTOZZI (PP) É IDENTIFICAR O AVANÇO DO VÍRUS

Os vereadores de Encantado voltaram a se reunir 
por videoconferência nesta semana. Durante três 
horas, cada um em casa, os assuntos debatidos 

foram variados, desde a pandemia de coronavírus, o 
calçamento na Estrada São José e a criação da secretaria 
municipal da Ciência, Inovação e Tecnologia.

Sander Bertozzi (PP) propôs que a Administração 
Municipal organize testes de coronavírus nos bairros, 
a fim de identificar o real cenário sobre o avanço da 
pandemia no município. “O objetivo não é apavorar, 
mas ter a realidade exata. Não devemos tapar o sol 
com a peneira. Seria uma pesquisa por amostragem 
para termos uma noção aonde temos que focar mais 
nossa atenção”, argumentou. Bertozzi sugeriu ainda 
que o município auxilie as pessoas mais necessitadas 
na realização dos exames quando apresentarem 
sintomas e procurarem a equipe da saúde. “Nem 
todos tem R$ 300, R$ 400 para fazer um teste 
particular. É um valor muito alto”, acrescentou.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

PARA CAUDURO, QUEM ESTÁ 
COM COVID-19 DEVE AVISAR

Celso Cauduro (MDB) sugeriu que as pessoas que 
são testadas positivo com a Covid-19 que utilizem 
suas redes sociais para avisar a comunidade. “É uma 
forma de alertar quem teve contato com essas pessoas 
para que elas procurem fazer um teste ou pelo menos 
se isolar. Sei de uns três casos em que foi mantido 
sigilo na identificação e eu, semanas atrás, tive 
contato com essas pessoas. Não sei se peguei o vírus 
ou não. Se peguei, não tive sintoma”, relatou. 

Políticos comemoram 
obra de calçamento na 
Estrada São José 

O anúncio da Administração Municipal da 
colocação de calçamento na Estrada São José, no 
trecho que liga o bairro Jardim do Trabalhador à 
subida da Lagoa da Garibaldi, mereceu elogio por 
parte de alguns parlamentares. Jaqueline Taborda 
(PSDB) definiu como uma grande conquista para 
Encantado. “Era uma cobrança antiga dos moradores. 
São recursos próprios do município utilizados 
na obra junto com a parceria dos moradores”, 
comentou. Celso Cauduro (MDB) lembrou que desde 
o governo de Agostinho Orsolin o calçamento já 
era uma reivindicação da comunidade e elogiou a 
Administração atual por conseguir efetivar o serviço. 
Sander Bertozzi (PP) destacou a atuação do Executivo 
que, segundo ele, conseguiu unir os moradores. 
“Temos que saudar essa obra”, declarou Bertozzi. 
“Sabemos o sofrimento daquele pessoal”, acrescentou 
Andresa de Souza/Yê (MDB).

Presidente defende 
ajuda aos autônomos

O presidente Diego Pretto (PP) argumentou que 
o município deveria fazer um esforço para ajudar, 
principalmente, os profissionais autônomos nesse 
período de coronavírus. Ele deu a ideia para que as 
secretarias promovam capacitações para criar novos 
mercados. “Cursos de doceiros, padeiros. Criar novos 
empregos, novas formas de renda”.

Gonzattinho elogia 
modelo de gestão do 
prefeito

O modelo de gestão do governo de Adroaldo 
Conzatti mereceu elogios de Valdecir Gonzatti 
(MDB). “Estou muito feliz com algumas iniciativas 
da Administração. A gente tem consciência 
daquilo que o prefeito está fazendo. Reduziu o 
número de 11 secretarias para menos da metade. 
Não é por nada que existem tantas obras assim. 
É por causa de uma gestão, de um comando 
à frente do Executivo que o município está se 
transformando”, afirmou. O político do MDB 
destacou ainda a obra de calçamento da rua Rio 
Grande do Sul, na Picada Santa Clara. “Tenho um 
carinho muito especial por essa comunidade. Vai 
beneficiar diretamente 18 famílias, porque são 
grandes propriedades. Mas muita gente transita. 
Futuramente vai ligar à Rua Gênova, que dá acesso 
ao Parque João Batista Marchese e ao Jardim da 
Fonte”, explicou Gonzattinho, que elogiou ainda 
o trabalho da secretária geral de governo, Joanete 
Masiero, na condução e fiscalização do serviço de 
calçamento na cidade.

Marino preocupado 
com pequenos 
comerciantes

Marino Deves (PP) mostrou-se preocupado 
com os reflexos econômicos da pandemia do 
coronavírus em Encantado. Ele chamou a atenção 
do Executivo para a situação envolvendo pequenos 
comerciantes e industriários. “Seus negócios 
estão em situação dramática. Muitos à beira da 
falência. Há comércios do centro planejando o 
fechamento em virtude do aluguel. Não há vendas”, 
relatou. Deves criticou ainda o atendimento na 
Farmácia do SUS. “É injustificável o que acontece 
lá. Filas intermináveis, que dobram a quadra, de 
pessoas indo buscar o seu medicamento. Não há 
obediência ao distanciamento social tão necessário 
nesse momento”, alertou. O presidente Diego 
Pretto (PP) sugeriu que os medicamentos sejam 
entregues na casa das pessoas. 

Moresco volta a 
fazer cobranças à 
SecretÁria de Educação

Luciano Moresco (PT) quer uma nova 
videoconferência com a secretária de Educação, 
Greicy Weschenfelder. “Queremos saber se as 
aulas retomaram, como foi recebida a proposta 
para adquirir tablets e distribuir para os alunos 
que não tem computador, de que forma os alunos 
estão recebendo o conteúdo, se tem internet de 
qualidade. O foco deve ser voltado para não perder 
o ano letivo”, comentou Moresco.

Cardoso pede vistas  
de dois projetos

Valdecir Cardoso (PP) pediu vistas de dois 
projetos. Um deles é o convênio entre Encantado 
e Relvado para o asfaltamento de mil metros da 
estrada EN-475, na comunidade de Valdástico. O 
outro é o texto que cria a secretaria municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Cardoso alegou 
que as respostas encaminhadas pelo Executivo a 
pedidos de informação dos vereadores sobre os 
projetos não estão claras. “No projeto do asfalto, 
por exemplo, há contradições sobre os custos da 
obra, quem vai fazer o que”, disse. Sobre a criação 
da secretaria ele se mostrou contrário e sugeriu a 
criação de um departamento específico dentro da 
secretaria de Educação. “Não tem necessidade de 
criar cargos”, comentou.

ACESSO À PROPRIEDADE DE CASAROTTO
Jaqueline Taborda (PSDB) e Moacir Tramontini (PTB) destacaram a retomada da obra do acesso 

à propriedade de Marcelo Casarotto. Na sessão anterior houve cobranças para com o Executivo da 
necessidade de finalizar o serviço para garantir o início do funcionamento do empreendimento destinado à 

produção de ovos férteis.

BERTOZZI 
CONSIDERA 
IMPORTANTE 
TER UM 
CENÁRIO REAL 
DA PANDEMIA 
NO MUNICÍPIO

ARQUIVO JO
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série especial

Dragagem pode amenizar 
enchentes e equilibrar 
nível do Rio Taquari

Nesta terceira 
reportagem da 
série sobre a 

estiagem que assola o 
Rio Grande do Sul desde 
novembro de 2019, o 
muçunense, engenheiro 
civil e escritor, Marcos 
Antônio Bastiani, 65 
anos, que se criou ao 
lado do rio Taquari fala 
sobre o surgimento do 
município de Muçum 
e a importância da 
dragagem do rio para 
evitar enchentes e a 
diminuição do nível de 
água. 

“O rio deu origem 
à cidade de Muçum. 
Quando não tínhamos 
estradas de rodagem ou 
ferrovia, em Muçum era 
feito o transbordamento 
das mercadorias que 
vinham de Guaporé, 
Passo Fundo e Bento 
Gonçalves. Através dos 
trapiches era escoada 
toda a produção da 
colônia”, conta Bastiani. 

Segundo o engenheiro, 
o desmatamento que 
aconteceu nos primeiros 
50 anos de colonização 
mudou as características 
de ocupação do solo. 
O rio sofreu um 
grande assoreamento e 
desbarrancamento, que 
resultou em alterações 
no seu leito. Além disso, 
as margens se alargaram 
e a profundidade do 
leito diminuiu, o que 
influenciou na grande 
enchente de 1941. Como 
houve estas alterações 
no leito e nas margens, 
Bastiani conclui que 
a quantidade de água 
que tem atualmente é a 
mesma de 50 anos atrás, 
mas como o rio ficou 
mais largo, precisa de 
mais água para manter o 
mesmo nível. A solução 
seria a dragagem.

“Se o rio estivesse 
dragado, não se 
perceberia tanto o 
impacto da seca. O leito 
assoreado diminuiu a 
área de passagem da 
água e em virtude disso, 
por falta de espaço, ela 
vai para as várzeas e 
alaga. Se tivermos uma 
dragagem permanente 
do rio, mantendo o 
leito, teríamos o rio 
mais profundo como 
era antigamente. Eu 
me criei aqui e sei que 
em alguns pontos onde 
a gente nadava, havia 
até oito metros de 
profundidade. Hoje está 
com dois ou três. Este 
volume foi ocupado por 
material depositado no 
rio. Concordo que não 
devemos arrancar nada 
das margens do rio, mas 
do leito não há problema. 
Temos que cuidar das 
barrancas e com a 
dragagem isso também 
seria feito”, explica. 

O engenheiro destaca 
que é preciso preservar 
o rio e não ignorar os 
seus pedidos. “O não 
fazer nada na beira 
do rio, não significa 
preservar a natureza. 
Nós estamos é ignorando 
os pedidos que ela tem 
feito para gente. Se 
o rio está erodindo é 
sinal que aumentou o 
assoreamento daquele 
trecho. As ilhas, por 
exemplo, são depósitos 
que tiram o espaço da 
água e nós precisaríamos 
deixar esta água ir. Desta 
forma, o impacto nas 
margens e nas várzeas 
seria menor. Cuidar 
do rio também é fazer 
dragagem, contenção e 
obras de engenharia. Por 
que virar as costas para 
o Taquari, que é a nossa 
origem?”, questiona.Rio Guaporé, na divisa entre Encantado e Muçum, ENCONTRA-SE COM O RIO TAQUARI

Marcos Antônio Bastiani destaca que a 
dragagem do rio pode ajudar a evitar 

enchentes e a diminuição do nível de água
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série especial

Bastiani destaca que 
esta é uma das estiagens 
mais fortes das últimas 
cinco décadas, mas ela 
é cíclica, assim como a 
enchente. “Está dentro 
de um contexto de 
normalidade. Nos causa 
surpresa, mas o rio é um 
organismo vivo, então 
a estiagem e a enchente 
fazem parte de um ciclo 
natural. A gente percebe 
que a interferência 
humana às vezes acelera 
ou desacelera certos 
itens, principalmente 
na ocupação do solo, 
mas não dá para nos 
surpreendermos muito 
porque isso faz parte da 
natureza. Além disso, 
o rio serpenteia. Foi 
ele quem formou todas 
as várzeas do Vale do 
Taquari, pois ele tira 
terra e cascalho de um 
lado e coloca no outro”, 
explica.  

O muçunense relata 
que esta estiagem causou 
mais impacto visual 
porque mostrou as 
entranhas da calha do 

rio e os seus depósitos de 
cascalho. Entretanto até 
isso é cíclico. “O cascalho 
que hoje está em Muçum 
daqui a 10 anos poderá 
estar em Encantado e 
assim por diante, até que 
alguém resolva dragar o 
rio, tirar esta quantidade 
de depósito, que é 
absolutamente natural 
e usar como material 
de construção. A pedra 
pode ser retirada, britada 
numa granulometria 
adequada e utilizada”, 
aponta.  

Para o engenheiro, a 
dragagem precisaria ser 
uma política permanente, 
onde ela se pagaria 
através da retirada 
de sedimentos que 
podem ser vendidos e 
utilizados como material 
de construção ou em 
estradas. “Teria que ser 
da iniciativa privada 
e que o custo disso 
competisse com a brita 
ou com a areia. Isso já 
é previsto em lei, mas a 
burocracia desencoraja as 
empresas”, comenta. 

estiagem 
MAIS FORTE 
em 50 anos

Bacia Hidrográfica do 
Rio Taquari–Antas

Segundo o engenheiro, a Bacia Hidrográfica do Rio 
Taquari – Antas tem 26 mil quilômetros quadrados 
e mais de um milhão de pessoas que vivem ao longo 
dela. Para ter um equilíbrio entre o ser humano 
e a natureza é necessário ter planejamento e uso 
consciente da água. “Toda a água que é retirada do rio, 
no outro dia está de volta, mas em formato de esgoto, 
então falta tratamento de esgoto para que essa água seja 
devolvida com qualidade”, ressalta. Da mesma forma, 
na suinocultura, avicultura e nas lavouras também  é 
necessário organização. “Quando o produtor vai fazer 
um empreendimento, tem que prever que poderá ter 
estiagem ou enchente, e ele precisa de uma quantidade 
de água na propriedade para atender pelo menos o 
ciclo de um ou dois meses sem água. É necessário 
planejar, armazenar e fazer açudes para evitar 
problemas com a estiagem”, detalha. 

NÍVEL DO RIO 
Atualmente o rio está somente cerca de 80 cm 

abaixo de seu nível normal.  Independentemente 
da estiagem ou do período de chuvas, ocorre 
uma variação diária no nível do rio Taquari, 
que pode chegar até a um metro, conforme o 
dia. “De manhã o rio está aqui e de tarde está 
lá. Isso tem deixado muita gente confusa, mas 
esta variação do nível é em função da geração 
de energia das represas que estão em Cotiporã, 
Veranópolis e Antônio Prado. Quando precisa 
gerar energia com mais ênfase, eles represam 
a água e geram energia. Durante a noite, em 
que a geração de energia é menor, eles largam 
aquele excedente de água que foi represado 
durante o dia e isso faz com que volte a subir o 
nível do rio. Essa é a variação que nós temos”, 
relata.  Estação Hidrometeorológica de Muçum 

monitora as condições do rio

Praia do Cemitério: cerca de 40 metros de cascalho estão visíveis

Passo de Muçum: antigo ponto de transbordo de mercadorias
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“Iniciei por 
acaso. Eu precisava 
trabalhar à noite e a 
escola era e continua 
sendo a única com 
atendimento neste 
período. Depois fui 
para a coordenação, 
mas nunca imaginei 
chegar a direção, 
muito menos 
em meio a uma pandemia”, relata Rosemeri 
Radaelli, 57 anos. 

Conforme ela, são muitos momentos nestes 
14 anos no educandário. “Quem está dentro da 
escola acha que já viu de tudo. Ser portador de 
más notícias para os pais é desagradável, mas ver 
os alunos conseguindo resultados, participando 
de atividades fora da escola, demonstrando 
educação - não precisa tirar o primeiro lugar, 
mas tendo uma boa participação -, a gente tem 
recebido muita premiação e consequentemente 
mostra que existe um bom trabalho, isso é 
gratificante”, revela.

Nestes 45 anos a mensagem é para os alunos. 
“Eles são a alma da escola, desejo que fiquem 
cada vez melhores, porque o mundo está cada 
vez mais competitivo. Que eles se empenhem, 
deem tudo de sim, claro, nunca deixando de ser 
adolescentes. Porém, naquelas 4 horas dentro 
da escola que sejam alunos, porque eles verão 
os professores que tem. É como sempre digo, tu 
recebe o que dá”, enaltece.

encantadoescola se reinventa para celebrar a data em tempos de pandemia

continua na outra página

“SCALA” 
comemora 
45 anos de 
história
Localizado na rua Monsenhor Scalabrini, 

centro da cidade, como diz o hino, está o 
imponente Instituto Estadual de Educação 

(IEE) Monsenhor Scalabrini ou “Scala” como é 
carinhosamente chamado. Educandário que faz 
parte da história de Encantado e que, neste sábado 
(23), completa quatro décadas e meia formando 
cidadãos.

Com o intuito de comemorar, resgatar 
momentos, potencializar o protagonismo dos 
jovens estudantes, incentivar a formação de 
laços afetivos e promover práticas educativas 
para o futuro nasceu o projeto “Scalabrini... 45 
anos, Sou parte desta história!”. De uma forma 
dinâmica, interativa e digital toda a comunidade 
escolar relatam acontecimentos, por meio de suas 
vivências, junto a instituição. 

“Passamos boa parte deste ano programando 
nossas ações que seriam físicas, sociais, com 
gincanas e que agora passaram para as redes 
sociais. E para nós integrantes da família 
Scalabrini não é surpresa, é mais um desafio. Toda 
a conquista foi a base de muita luta e cada uma 
foi sempre o resultado daquele que chegou antes. 
Hoje nós fazemos ações para que os próximos 
possam colher. E existe essa particularidade de 
família, união, construção, interação e trabalho 
sempre pensando no que tem a vir pela frente. 
O encantadense faz parte do Scalabrini e o 
Scalabrini faz parte do encantadense, não tem 
como separar, 99% passou por aqui e deixou 
sua marca, mas também ficou com a marca do 
Instituto. Para mim, é motivo de orgulho estar 
na direção nestes 45 anos. Acredito que sempre 
vencemos nossas dificuldades e não vai ser agora 
que vamos desistir. Estamos afastados fisicamente, 
mas mais unidos que nunca. Estamos conectados 
espiritualmente e no retorno faremos um 
Scalabrini ainda maior e melhor”, relata a diretora 
Rosemeri Radaelli. 

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO

Todos os registros – fotos, vídeos, desenhos, 
mensagens - vem sendo compartilhados 
pelos canais de comunicação da escola: 
Whatsapp (9 9581.9340), Instagram (@IEE.
MONSENHORSCALABRINI), Facebook 
(I.E.E. MONSENHOR SCALABRINI/), e-mail 
(monsenhorscala@yahoo.com.br) e telefone (51 
3751-1755). Tudo pode ser conferido nas mídias 
sociais, inclusive atividades e comunicados. 

Vanessa Paliosa 
jornalista

Quem faz 
parte desta 
história?
Cerca de 20 mil alunos e 420 profissionais 
– entre educadores e colaboradores 
-  contribuíram para a construção desta 
trajetória, na qual é marcada por mudanças, 
conquistas e influência na sociedade 
encantadense e regional. O Jornal Opinião 
Vale do Taquari conversou com algumas 
pessoas que fazem parte desta longa 
caminhada. 

Rosemeri Radaelli
atual diretora | 2006/2020

Assim como a avó - 
hoje professora Neura 
Salete Scarello - e os pais, 
Maria Antônia Pretto 
Graciola, de 9 anos, 
está fazendo parte da 
trajetória do Scalabrini. 
Estudante do 4º Ano, 
está se ajustando à nova 
forma de aprendizado.  
“Estou me adaptando 
bem a nova rotina, mas é muito melhor 
ir para a escola, me concentro mais”. 
No entanto, apesar deste cenário, o 

sentimento de fazer 
parte desta história é de 
felicidade e gratidão por 
aprender cada vez mais. 
“Um dos momentos 
marcantes foi minha 
primeira excursão para a 
Quinta da Estância, em 
2016”, conta.

Para o futuro, ela 
deseja que o “Scala” 

continue formando muitos cidadãos 
“para poder dizer que também fizeram 
parte dessa história”, complementa.

Maria 
Antônia 
Graciola 
Scarello
aluna | 4º ano | 

2016/2020
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VANESSA PALIOSA É impossível falar do 
Scalabrini sem falar da 
dona Irma, que iniciou 
as atividades no mesmo 
ano em que nascia o 
Instituto. Foram 42 anos 
de trabalho, dedicação 
e responsabilidade. 
“Naquela época, muito 
jovem, cheia de sonhos, 
fui trabalhar com a 
4º série, me lembro até hoje dos rostos dos 
pequenos. No ano seguinte fui indicada para 
organizar e cuidar da Biblioteca Érico Verissímo. 
Tínhamos o momento do conto e eu interpretava 
os personagens. O brilho no olho e a magia 
continuam, mas agora são contadas com outros 
recursos”, comenta as mudanças do tempo.

Para ela, era um prazer ver a biblioteca cheia. 
“Tão bom ver os estudantes circulando pelas 
prateleiras, mas tinha uns que também iam para 
se esconder, outros paquerar, saudades deste 
tempo”, recorda aos risos. 

Entre os momentos marcantes, foi no ano 
de 2002, quando ela viu a biblioteca infantil do 
IEEM Scalabrini levar o seu nome. Em 2007, foi 
convidada pelas formandas do Curso Normal 
para ser a professora homenageada. A primeira 
Feira do Livro, na Praça da Bandeira, com as 
casinhas cheias de estantes do conhecimento foi 
a mais especial. A Festa de São João, sempre com 
grande mobilização, também ficou famosa pelo 
seu quentão preparado com tanto carinho. 

“Tenho orgulho de dizer que meus três filhos 
estudaram aqui. Em 2017, veio a aposentadoria 
e uma grata surpresa. Após modificações na 
biblioteca, ocorreu uma nova inauguração e eu 
fui convidada para o descerramento da placa. 
Só tenho a agradecer a família Scalabrini, os 
ensinamentos, aos amigos que fiz, às pessoas que 
fizeram a diferença na minha linda caminhada. 
Meu desejo é que a escola seja referência de 
ensino na região. Parabéns pelos 45 anos!”, 
destaca dona Irma. 

O João Paulo Daltoé, 20 anos, é 
um dos cerca de 20 mil estudantes 
que passou pelo Scalabrini. “Sempre 
tive muito medo do Scala. Diante 
de uma imagem obscura que a 
própria sociedade desenvolvera, 
o Educandário, por ser um 
estabelecimento público, com suas 
estruturas precárias e pela grande 
aglomeração de alunos oriundos dessa 
classificação social, fazia com que me 
sentisse intimidado, mas ao conhecer me surpreendi. 
Porém não éramos somente alunos, éramos 
idealizadores de ações dentro da escola”, relembra. 

O momento mais marcante foi na última semana 
de aula no IEEM Scalabrini. “Fomos de uma simples 
gincana até salvar vidas! Passamos por momentos 
delicados, onde fomos invadidos, violentados e 
abandonados a nossa própria sorte. E de forma 

alguma nos vitimizamos por isso. Nos 
fortificamos e entendemos o real valor 
que o trabalho em equipe pode significar, 
e que não importa o quão simples são as 
coisas que temos, que se as conseguimos 
com humildade e amor, sem dúvida valeu 
a pena!”, frisa.

Para os próximos anos, o jovem deseja 
que a escola cresça. “Peço que entendam 
uma coisa: a escola é aquilo que somos. 
Não desvirtuem qualquer argumento 

perante alunos, corpo docente ou por parte da gestão 
do Estado. Se a escola vai de mal a pior, é porque 
você, que faz parte dela, permite. Comunidade escolar 
é: aluno, professor/direção e funcionários, pais, 
irmãos, vizinhos, tios, avós.... Portanto, se tem alguém 
que proporcionará a tão esperada “luz do porvir” que 
o nosso hino fala, é esse pessoal aí, mas todos juntos!”, 
salienta. 

Irma Lourdes  
de Conto
ex-professora | 1975-2017

João 
Paulo 
Daltoé
ex-aluno | 

ensino médio | 

2015/2017

Cerca de 20 mil 
alunos e 420 
profissionais 
contribuem para a 
construção desta 
trajetória
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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

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.

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

ROCA SALES
Campanha “Desafio do 
Bem” reúne doações 
para auxiliar município 
em meio à pandemia

A campanha de arrecadação de donativos 
Desa� o do Bem, organizada pelo fundo de 
investimentos Advent International, pela Lojas 
Quero-Quero arrecadou 56 cestas básicas para 
Roca Sales. Elas serão doadas para o Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS), que 
distribuirá às famílias da cidade que mais precisam. 
A Lojas Quero-Quero e a Advent International 
agradecem cada uma das pessoas que � zeram parte 
desta demonstração de solidariedade. “Espero que 
as famílias que receberem essas cestas se sintam 
acolhidas neste momento”, explica a gerente 
Vanessa Ribeiro. 

ANUNCIE E 
FAÇA BONS 
NEGÓCIOS

LIGUE
51 3751.1580 cestas foram entregues ao cras que 

fará a distribuição às famílias carentes

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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encantadoespaço é destinado para pacientes covid-19

Com cinco leitos, UTI inicia 
atendimento nesta sexta-feira 
Nesta sexta-feira 

(22) entram em 
funcionamento 

os cinco leitos da 
Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha 
(HBST) de Encantado. 
As acomodações, que 
estarão equipadas com 
respiradores, são fruto 
de um acordo entre 
o Ministério Público, 
Hospital e a Prefeitura, 
por recomendação da 
promotora Daniela Pires 
Schwab. 

A UTI estará no 
primeiro andar do 
Hospital, no Posto 1. 
Em virtude disso, 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.

CORONAVÍRUS
Encantado tem 27 
casos considerados 
curados dos 34 
positivos

Conforme dados da Secretaria da Saúde 
de Encantado, na quinta-feira (21), foram 
confirmados mais quatro casos positivos de 
Covid-19 no município, totalizando 34. Dos 
confirmados, uma mulher de 85 anos está 
internada na UTI no Hospital Bruno Born de 
Lajeado. Os outros três casos, todos homens 
estão internados no Hospital Beneficente Santa 
Terezinha de Encantado (HBST). O de 72 
anos e o de 63 anos estão no oxigênio e o de 
82 anos sem oxigênio. Dos casos confirmados 
anteriormente, continua internado um homem 
de 43 anos na UTI do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. Encantado tem um caso em 
isolamento domiciliar, um óbito e 126 pessoas 
acompanhadas com síndromes gripais. Dos 34 
casos confirmados, 28 testes foram feitos pelo 
Lacen e 6 em laboratório particular. 

Muçum
Na manhã da quinta-feira (21), o Laboratório 

Central do Estado (Lacen/RS) confirmou a 
existência de dois novos casos de Covid-19 
em Muçum. Trata-se de duas mulheres, de 
42 e 55 anos.  Ambas apresentaram sintomas 
como febre, tosse, cefaleia, anosmia, fadiga, 
dor no corpo e desconforto respiratório. Elas 
encontram-se em casa, em isolamento, sendo 
monitoradas pela equipe da Secretaria da 
Saúde. Com estes dois novos registros, Muçum 
chega a sete casos da Covid-19. Destes, cinco 
são considerados recuperados.

Roca Sales 
Em Roca Sales, 108 pessoas estão em 

monitoramento; 52 casos foram  testados e 
deram resultado negativo; dois casos foram 
testados e aguardam  resultado; sete estão 
confirmados; dois curados e um óbitos.

estrutura está equipada com respiradores

pronto-
atendimento da 
covid-19 passa a 
ser feito pela rua 
duque de caxias

FOTOS: DIVULGAÇÃO

NÚMEROS DE 
ENCANTADO

34
casos confirmados

27
pessoas curadas

126 
pessoas monitoradas 

com síndromes gripais

1
óbito
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doutor ricardo

AÇÕES COMEMORAM O XV 
FILÓ DE DOUTOR RICARDO

A Administração de Doutor Ricardo está 
realizando um filó diferente neste ano. Em meio à 
pandemia e sem a possibilidade da realização dos 
eventos presenciais, ações envolvendo a comunidade 
estão ocorrendo de outras formas. As comemorações 
iniciaram com a ornamentação do comércio e segue 
com as famílias fazendo o filó em casa, seguindo as 
orientações de prevenção.

A Administração está solicitado que todas as 
famílias ou quem realizar alguma atividade voltada 
a valorização da história, tradição, religiosidade e 
originalidade da Terra do Filó que enviem fotos para 
serem compartilhadas. 

Live
No dia 31 de maio, às 19h, acontecerá uma live 

com o humorista Edgar Maróstica de Doutor Ricardo. 
Todos estão convidados a assistir nos canais do 
humorista, pelo Facebook e Youtube.

Filó em casa/família
Várias famílias estão fazendo filó em casa e 

demonstrando a importância da valorização dos 
costumes, mantendo as tradições. É importante 
ressaltar que todas estão tomando os cuidados de 
prevenção com a saúde. As fotos enviadas podem ser 
vistas no Facebook Município de Doutor Ricardo.

 Fica o convite para todos realizarem e enviarem os 
registros para divulgar.

Divulgação 
Conforme as 

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

 A Administração 
agradece a todos que 
estão engajados nas 
comemorações deste 
ano, marca do município 
de Doutor Ricardo. 

MUNICÍPIO TEM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DEVIDO À ESTIAGEM 
RECONHECIDA PELO GOVERNO

No dia 17 de janeiro, foi decretado situação de 
emergência no município por conta da estiagem. 
A solicitação foi homologada no dia 04 de março 
pelo governo do Estado e reconhecida pelo governo 
Federal no dia 16 de março, através da publicação da 
Portaria nº 569/2020.

Ações desenvolvidas 
para amenizar a situação 

 Por meio da secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente o município vem agindo desde o início 
da estiagem, disponibilizando máquinas e caminhão 
tanque para atendimentos emergenciais de 
abastecimento de água, abertura de valas e limpeza de 
reservatórios para os produtores rurais. Além disso, 
houve a construção de 2 mil e 500 metros de rede de 
água com tubo em PEAD de 20 mm, para famílias 
afetadas e que se encontravam sem abastecimento. 

 Junto a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
o município de Doutor Ricardo fez o pedido para 
ampliação do sistema de abastecimento de água na 
área rural, por meio de ampliação e substituição 
de redes, reservatório e canos, o qual aguarda-se 
aprovação. Também foi encaminhado ofício para 
FEAPER visando a isenção no pagamento do 
programa Milho Troca-Troca do governo do Estado, o 
qual aguarda-se aprovação.

 A Administração ainda entregou à Coordenadoria 

Estadual de Proteção e Defesa Civil um plano de 
trabalho detalhado com demandas de cestas básicas 
para pessoas em vulnerabilidade social, o qual 
aguarda-se aprovação.

 Foi feita a solicitação de recursos federais 
para ações de resposta, junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, para ampliação, 
melhoria e perfuração de três poços em diferentes 
comunidades, o qual aguarda-se aprovação.

Emitido ofício de manifestação para abertura 
de poços e melhoria na rede hidráulica pública e 
encaminhado ao Coordenador Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, o qual aguarda-se aprovação.

 Foi feita a solicitação de recursos federais para 
ações de resposta, encaminhado à Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, objetivando a busca de 
apoio financeiro para amenizar os efeitos da estiagem, 
o qual foi aprovado o valor de R$24 mil para 
aquisição de combustível.

ATIVIDADES SÃO ENTREGUES 
AOS ESTUDANTES 

Nesta semana, a equipe da secretaria de Educação 
realizou a entrega de atividades escolares aos alunos 
da rede municipal de ensino. Os estudantes da 
EMEI Amiguinhos do Coração e EMEF Olavo Bilac 
receberam o material. Na oportunidade, as atividades 
já realizadas foram entregues aos professores.

 

POPULAÇÃO RECEBE 
ORIENTAÇÃO SOBRE O USO 
DE MÁSCARA

Uma equipe da Administração Municipal está 
realizando campanha de conscientização sobre o uso 
da máscara e a importância de sua utilização ao sair 
de casa, conversando e deixando material explicativo a 
população. Maiores dúvidas e esclarecimentos podem 
ser buscados na secretaria da Saúde.

PRODUTORES COM ANÁLISE 
DE SOLO VENCIDA DEVEM 
PROCURAR A EMATER

Aos produtores que estão com as análises de solo 
vencidas orienta-se procurar o escritório da EMATER 
para encaminhar as amostras ao laboratório. A análise 
química tem validade de dois anos e vai ser utilizada 
para a renovação da proposta de custeio e subsidio da 
Prefeitura Municipal para aquisição de calcário. Para 
maiores informações, entrar em contato e agendar as 
coletes e entregas pelo telefones: (051) 9 9657-6366, 
com o Paulo Roberto Severgnini.

fotos: divulgação



JORNAL OPINIÃO 15  
22 de maio de 2020

SEGURANÇA

Dois homens sofrem 
ferimentos em acidente 
na ERS-129 em Muçum

Um grave acidente foi 
registrado em Muçum 
na tarde da quarta-feira 
(20). Um caminhão, 
placas de Chapada 
(RS), saiu da pista e 
caiu em uma ribanceira 
no quilômetro 89 da 
rodovia, no trecho 
conhecido como 
“Serrinha”. 

O condutor e o 
caroneiro sofreram 
ferimentos e foram 
socorridos para 
atendimento no 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST) 
de Encantado. Uma das 
vítimas foi encaminhada 
para um hospital de 
Marau. O outro homem 
foi transferido para o 

Hospital Pronto Socorro 
(HPS) de Canoas. 

Atenderam a 
ocorrência: bombeiros, 
SAMU e ambulância de 
resgate da EGR, além do 
Comando Rodoviário 
da Brigada Militar 
(CRBM). O caminhão 
ficou completamente 
destruído.

Acidente ocorreu na 
“Serrinha” / Caminhão 

ficou destruído

Veículo tomba após 
colisão no “Trevo da 
Santa Clara”

Carreta de Roca Sales se envolve 
em acidente na BR-116

Uma carreta emplacada em Roca Sales envolveu-se em acidente de trânsito na 
BR-116, em Santa Cecília, na Serra de Santa Catarina na manhã desta quinta-feira 
(21). Colidiram duas carretas e um Fiat Pálio. Motorista do Pálio morreu no local. 
Os condutores das carretas, sendo um morador de Roca Sales, não se feriram. 

Morre vítima de acidente 
no “Trevo Do Rizzi”

O homem que envolveu-se em acidente de trânsito na ERS-129, “Trevo do 
Rizzi”, em Encantado, morreu na noite da quinta-feira (14). Renê José Daltoé, 
77 anos, guiava um GM Onix que obstruiu a frente de um caminhão, placas de 
Casca, que seguia na rodovia no sentido Encantado-Muçum. Daltoé chegou a ser 
socorrido ao hospital, mas morreu durante o atendimento. 

Homem é morto 
a tiros em 
Doutor Ricardo

Um homem foi 
morto a tiros no centro 
de Doutor Ricardo, na 
manhã da segunda-feira 
(18).De acordo com a 
Brigada Militar (BM), a 
vítima, 40 anos, estava 
trabalhando nas obras 
de um calçamento em 

via pública, quando um 
carro se aproximou e o 
caroneiro efetuou quatro 
disparos de arma de fogo.

O morador de 
Encantado, identificado 
como Marcelo João 
Saldanha, morreu no 
local. Ninguém foi preso. 

Homem estava trabalhando em uma obra

Mariana Mariotti

BM frustra furto de veículo
A Brigada Militar (BM) de Encantado foi acionada por populares para impedir 

o furto de um veículo por volta das 23h30min do sábado (16). O caminhão 
Ford Cargo, de uma empresa de matérias de construção, foi visto na ERS-
129, próximoda lombada eletrônica, em direção ao pedágio. A viatura estava 
nas proximidades e iniciou a perseguição. Próximo à “Santinha”, o suspeito 
abandonou o veículo e fugiu pelo matagal.Ninguém foi preso.

Foragido 
é preso em 
Roca Sales

Um foragido da justiça 
foi preso, em Roca Sales, 
na noite da quarta-feira 
(20).De acordo com a 
Brigada Militar (BM), 
a guarnição recebeu a 
informação de que o 
homem, de 28 anos, 
estava em uma residência 
no loteamento Sete de 
Setembro.

O indivíduo resistiu 
a prisão e entrou em 
luta corporal com os 
brigadianos. Após ser 
imobilizado, ele foi 
encaminhado para 
Delegacia de Polícia 
Pronto Atendimento 
(DPPA) e depois 
recolhido ao presídio.

Um acidente de 
trânsito envolveu dois 
carros, em Encantado, 
na manhã da quarta-
feira (20). Colidiram no 
“Trevo da Santa Clara”, 
quilômetro 70 da ERS-
129, um Fiat Uno e um 

Voyage. O condutor do 
Uno, 49 anos, sofreu 
lesões leves no rosto. 
O motorista do outro 
carro, 21 anos, não se 
feriu. O Uno chegou 
a tombar ao lado da 
rodovia após o acidente. 

Carro tombou após acidente

henrique perdersini

henrique perdersini

Homem é 
flagrado 
AO repassar 
drogas 
para presos

Um indivíduo foi 
detido suspeito de 
arremessar drogas para 
o pátio do Presídio 
Estadual de Encantado na 
manhã desta terça-feira 
(19). De acordo com a 
Brigada Militar (BM), 
o indivíduo de 25 anos 
foi flagrado pelo sistema 
de videomonitoramento 
jogando um material na 
direção da casa prisional.

O homem foi abordado 
em rua próxima do 
presídio. Ele não possuía 
mais entorpecentes e 
a polícia acredita que 
o material tenha sido 
recolhido por algum dos 
apenados.
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QUENTINHAS DO PEDA

GRÊMIO

Tricolor reToma 
Trabalhos com bola

Lajeadense
O Esporte Clube Lajeadense comunicou 

que criminosos estão usando o nome do 
clube e do diretor de futebol, Thiago Matos, 
para roubar atletas e empresários. O clube 
passou orientações de como proceder 
nestes casos: 

- Procurar os meios de comunicação 
oficiais dos clubes para enviar e receber 
propostas

- Não forneça dados pessoais para 
desconhecidos

- Desconfie de todas propostas que 
receber pelas redes sociais;

- Não faça transferência financeira 
para “pagar taxa de inscrição”. Isso é 
responsabilidade do clube e não do atleta;

- Perfis falsos normalmente estão 
com fotos de baixa qualidade, poucos 
amigos, poucos comentários e criados 
recentemente;

- Na dúvida, entre no site oficial do clube 
e procure pelos canais de comunicação 
oficiais para tirar dúvidas.

ReGIOnaL da asLIvata
Consultamos o Presidente da Associação 

de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata) 
sobre o futuro do Campeonato Regional 
de Futebol, organizado pela entidade. 
Volnei Kochann explica que diariamente 
é consultado, mas não temos como prever 
uma definição oficial por motivo das 
situações diferenciadas da propagação do 
vírus e temos também as competições do 
primeiro semestre inacabadas. Tudo isso 
precisa ser revisto antes de pensar numa 
nova competição.

Padu
Na próxima semana o roca-salense 

Paulo Eduardo de Carvalho (Padu) vai 
saber se as férias serão mais cedo do que 
esperava em relação a temporada 2020. A 
Liga que administra o futebol profissional 
da Macedônia vai decidir se o campeonato 
nacional será concluído. O roca-salense tem 
22 anos e é titular na equipe do Makedonija 
FC. 

teRMInOu
Quem já está em férias é a bresciense 

Ana Carolina CaliariSestari. A jogadora de 
futsal atua pelo Monteslivano, que disputa a 
1ª Divisão. A federação nacional do esporte 
decidiu pela suspensão da temporada. 
Desta forma não há mais partidas oficiais. 

Após período de 
treinamentos voltados 
exclusivamente para 
parte física, a bola 
finalmente apareceu nas 
atividades realizadas 
no CT Luiz Carvalho. 
A comissão técnica 
gremista realizou 
trabalhos técnicos com 
o grupo de jogadores. 
Os treinos ainda 
não são coletivos. 
Trata-se de atividades 
individuais. A ideia é 
fazer com que os atletas 
iniciem o processo de 
adaptação ao ritmo de 
jogo. 

O Grêmio vive a expectativa 
de retornar aos jogos entre o final 
de julho e início de agosto. Até 
lá a ideia é acelerar a preparação 
especialmente de jogadores mais 
experientes como Thiago Neves, 
Diego Souza, Maicon, Geromel, 

entre outros. 
O Grêmio está na eminência 

de perder um de seus principais 
jogadores. Éverton interessa 
ao Napoli da Itália que estaria 
disposto a desembolsar um bom 
dinheiro para contar com o 
atacante gremista. O atleta tem 24 
anos. 

A notícia ruim da semana 
é a nova lesão de Leonardo 
Gomes. O jogador não atua 
desde setembro do ano passado 
e sofreu nova lesão no joelho. O 
lateral direito será submetido a 
novo procedimento cirúrgico e a 
estimativa de prazo para volta aos 
gramados é entre 30 e 45 dias. 

InteR

colorado renova 
com jovem promessa

Uma das principais 
promessas das categorias 
de base do Internacional 
estendeu seu vínculo com 
o clube. Bruno Praxedes, 
18 anos, agora tem 
contrato com o colorado 
vai até o final de 2025. 

O meio-campista 
vai receber valorização 
salarial. A multa rescisória 
prevista no contrato já era 
elevada, na casa dos 60 
milhões de euros (R$ 375 
milhões na cotação atual).

Carioca de Itaboraí, 
Praxedes passou pelas 
categorias de base do 
Fluminense antes de 
vir para o Inter no ano 
passado. O jogador deve 
receber oportunidades 
assim que a bola voltar a 
rolar pelas competições 
nacionais e internacionais. 

Treinos ocorrem diariamente no CT Luiz Carvalho

Divulgação/grêmio

Divulgação/inter

Inter comemorou acerto com Praxedes
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CRUZEIRO
A Fifa comunicou à CBF 

(Confederação Brasileira de Futebol) 
que o Esporte Clube Cruzeiro iniciará 
a Série B do Campeonato Brasileiro 
de 2020 com seis pontos negativos 
na tabela de classi� cação. O motivo 
é uma dívida que o time mineiro não 
quitou com o Al Wahda dos Emirados 
Árabes Unidos. A decisão é em caráter 
irrevogável e não cabe recurso ao 
Cruzeiro. 

EVERTON
Segundo pessoas ligadas ao atacante 

Everton, o Grêmio deve receber nos 
próximos dias uma proposta o� cial 
do Napoli da Itália pelo atleta. Nos 
bastidores do tricolor gaúcho, também 
se comenta do interesse de clubes 
da Inglaterra no jogador. Com estas 
investidas, di� cilmente o Grêmio terá 
condições de manter o atleta para o 
segundo semestre.

RODRIGO DOURADO
O Internacional está trabalhando 

para renovar o contrato do volante 
Rodrigo Dourado. Mesmo não 
atuando há quase um ano, o atleta 
deverá receber uma compensação 
� nanceira para ampliar seu vínculo 
contratual com o colorado gaúcho.

LUIZ PHELLYPE
Informações dão conta de que o 

Grêmio tem interesse na contratação 
do atacante Luiz Phellype. O jogador 
de 26 anos é brasileiro, mas, tem 
praticamente toda a sua carreira 
futebolística construída na Europa. 
Após surgir no Desportivo Brasil de 
São Paulo, Luiz Phellype se transferiu 
para o Royal Standard de Liége da 
Bélgica, sendo que posteriormente foi 
para Portugal, onde atuou nas equipes 
do Beira Mar, Feirense, Estoril, Libolo 
e Paços Ferreira. Desde o ano passado, 
o atacante está no Sporting de Lisboa, 
onde tem 47 jogos e 17 gols marcados. 

WALTER
O atacante Walter, ex-Inter, é o 

novo reforço do Athletico Paranaense. 
O jogador que cumpre suspensão 
por dopping, assinou um contrato 
de três meses com o “Furacão”. Neste 
período Walter terá que se dedicar aos 
treinamentos e entrar em forma, para 
ter o seu contrato renovado. O último 
clube de Walter foi o CSA de Alagoas, 
onde em 2018, foi � agrado no exame 
antidopping. Na ocasião o atacante 
teria utilizado o remédio sibutramina 
para emagrecer. A suspensão de dois 
anos acaba no dia 5 de julho.

LEONARDO
O lateral-direito Leonardo, 

do Grêmio, que passou por uma 
intervenção cirúrgica no joelho 
direito em outubro do ano passado, 
terá que passar por nova cirurgia. 
Nesta semana, durante o trabalho de 
� sioterapia, Leonardo voltou a sentir 
dores no joelho operado. Segundo os 
médicos do clube, a lesão é outra e o 
tempo de recuperação não será tão 
grande. Vale salientar que o atleta foi 
operado por um especialista em São 
Paulo-SP. 

INADIMPLÊNCIA
Cerca de 25% dos sócios do Sport 

Club Internacional estão com suas 
mensalidades em atraso. A direção do 
colorado gaúcho trabalha para mitigar 
esse problema e deve apresentar um 
plano nos próximos dias. Segundo o 
presidente, Marcelo Medeiros, este é 
o momento mais delicado que o clube 
atravessa nestes quatro anos de seu 
mandato.

JORGE JESUS
Flamengo e Jorge Jesus 

encaminharam um acordo para 
renovação de contrato do treinador. 
O vínculo do português com o clube 
carioca termina no dia 19 de junho. 
No comando do Mengão, Jorge Jesus 
conquistou o Campeonato Brasileiro 
e a Copa Libertadores em 2019 e a 
Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-
Americana em 2020.

CESINHA
O meia-atacante Cesinha, 

destaque das categorias de base do 
Internacional, foi promovido para o 
grupo principal pelo técnico Eduardo 
Coudet. Por outro lado, o zagueiro 
� iago Barbosa e o lateral-esquerdo 
Erik que estavam no grupo principal, 
voltaram para equipe Sub-20 colorada.

RENOVAÇÃO 1
O Grêmio acertou a renovação 

de contrato do meia-atacante Rildo, 
destaque da base do clube. O atleta 
acertou a ampliação do seu contrato 
com o tricolor gaúcho até o � nal de 
2023. O valor da multa rescisória é de 
R$ 300 milhões. 

RENOVAÇÃO 2
O atacante João Victor, 18 anos, 

renovou o seu contrato com o 
Internacional até o � nal de 2021. O 
jogador é uma das principais apostas 
do clube para o futuro. A multa 
rescisória é de R$ 377 milhões.

ROCA-SALENSE DIEGO ZIEGG:

“É MUITO 
DURO VER DA 
REALIDADE 
DOS TIMES”

Se os principais 
clubes de futebol do 
Brasil tiveram que 
demitir pro� ssionais, 
readequar salários e 
refazer o planejamento 
para o � nal da 
temporada, a realidade 
dos clubes de menor 
expressão é ainda mais 
dura. Esta é a situação 
do Novo Hamburgo. 
Último time do interior 
a conquistar o título 
do Campeonato 
Gaúcho, o “Anilado” 
também passou por 
reestruturação durante 
a parada devido à 
pandemia. Coube a um 
roca-salense conduzir os 
trabalhos de adaptação 
� nanceira do clube. Aos 
32 anos, Diego Ziegg 
até tratou de adotar 
os cuidados devido ao 
coronavírus, mas deu 
expediente diário no 
clube que agora aguarda o recomeço da 
competição estadual. 

Ziegg participou das renegociações 
com os atletas, onde foram acertados 
salários dentro da realidade do Novo 
Hamburgo com a pandemia. “Após a 
paralisação dos campeonatos eu segui 
frequentando o clube, pois tínhamos 
atletas no Departamento Médico e 
outras questões administrativas que 
precisavam ser resolvidas”, explica. 

O roca-salense participou das 
negociações para redução dos salários 
dos jogadores do time do Vale Dos 
Sinos. A medida foi adotada para que 
o “Noia” não atrasasse os pagamentos. 
“Nossos jogadores merecem os elogios. 
Entenderam a situação crítica que os 
clubes se encontram e colaboraram 
para que tivéssemos uma solução que 
fosse de acordo com o interesse do 

Novo Hamburgo e dos atletas”, revela. 
Diego explica que rever salários com 
jogadores é algo delicado, pois muitos 
dependem dos recursos que entram 
mês a mês. 

Sobre a retomada da competição, 
o diretor acredita que os jogos devam 
ocorrer apenas no início de agosto 
e prevê muitas di� culdades para os 
clubes encerrarem esta temporada e 
seguir com o futebol pro� ssional nos 
últimos anos. “É muito duro ver da 
realidade dos times. Falamos entre 
nós dirigentes e não vemos boas 
perspectivas em termos � nanceiros”, 
avalia. 

O diretor também teve seus 
vencimentos revistos e explica que o 
momento é de todos os pro� ssionais do 
esporte colaborarem para que a maior 
parte das equipes possam manter as 
atividades. 

Ziegg ajudou clube a se reorganizar durante pandemia

JOÃO GOULARTE (ASSESSOR DE IMPRENSA ECNH)
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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

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

O ANTICRISTO E  
O CONTROLE TOTAL

O que 
estamos 
vendo 
nesses 
últimos 
dias nada 
mais é do 
que um 

ensaio para aquilo que será implantado no mundo: 
o controle total do ser humano. Todos já conhecem 
câmeras de segurança e o que esse dedo duro ou 
“olho que tudo vê” é capaz de registrar em nome da 
“segurança”. Nas grandes cidades qualquer cidadão 
que se desloca passa a ser gravado no mínimo 100 
vêzes. Verifique na sua cidade e conte as câmeras 
pelas quais você passou ao se deslocar por algumas 
quadras e terá uma idéia de como será difícil 
escapar do controle do futuro ditador mundial.

Muitas nações estão usando a pandemia como 
desculpa para exigirem um líder mundial, uma 
vez que ações precisam ser coordenadas para 
combaterem problemas mundiais com eficácia. Para 
que esse líder mundial - escolhido dentre as sete 
nações mais ricas do planeta – assuma o controle, a 
população do mundo precisa ANTES ser preparada 
para recebê-lo e aceitá-lo. Ele surgirá no meio do 
caos que já sendo implantado através de novos vírus 
e vacinas modificadas para controlar o mundo todo.

Esse líder - segundo a Bíblia, será possuído pelo 
próprio satanás. Sua maldade suprema jamais foi 
vista em outro ser humano por mais vil que fosse. 
O engano será a sua coroa, e com o auxílio da 
tecnogia e a ciência quântica, não haverá limites 
para as suas conquistas. Ele fará reviver o antigo 
Império Romano, porém, com as armas do século 
XXI. A Bíblia diz que ele virá sorrateiramente e 
tomará o poder global onde reinará por extamente 
sete anos. Os primeiros três anos e meio serão de 
paz e segurança, fazendo com que o mundo inteiro 
receba “a besta” como o “homem do século”. Mas, 
em seguida virão três anos e meio de guerras, 
pestes e catástrofes jamais vistas sobre o planeta 
terra. Os bilhões de prejuízos das nações jamais 
poderão ser pagos.

Somente aos que crêm, Jesus convida para 
escapar desses últimos sete anos através do 
Arrebatamento. Ele falou disso várias vezes, 
assim como os apóstolos Paulo e Pedro. Ainda 
não ví um sacerdote católico falar sobre esta 
bendita esperança. Um terço dos ditos pregadores 
evangélicos já não acreditam que podemos ser livres 
da ira de Deus. Jesus disse: “Digo-vos que naquela 
noite estarão dois numa cama; um será tomado, 
e outro será deixado”. (Lucas 17:34). Da mesma 
forma como os dois ladrões na cruz do Calvário, 
um era digno, o outro não. Em Lucas 21:36, Jesus 
diz: “Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para 
que sejais havidos por dignos de evitar todas 
estas coisas que hão de acontecer, e de estar em 
pé diante do Filho do homem”. EVITAR, significa 
não ter que passar. Vigiai e orai em todo o tempo. 
Estamos ligados em Deus todo o tempo? Por isso 
me esforço todos os dias para poder estar em pé 
diante dEle durante a Grande Tribulação. Aleluia!

O OLHAR DA JANELA

“A Vida é uma Janela Aberta para o Mundo”! 
Sempre que abrimos uma “Janela” é porque 
sentimos  necessidade de Luz, de Ar, de Sol! 
Nestes dias difíceis onde somos convidados a 
ficar com as portas das casas fechadas, somos 
convidados a abrir as “Janelas do Coração”! Nesta 
semana estamos celebrando o Centenário de 
nascimento do Santo Padre Papa S. João Paulo II 
ou seja o Papa Polonês Carol Wojtyla.

O Papa Francisco convocou os Cristãos do 
mundo inteiro a se unir em Oração na 5ª feira 
passada, num só Coração, numa só Alma em 
Comunhão e Unidade independentes de crença, 
para vencermos o mal do Vírus da Pandemia .

Pequenos sinais ou gestos para abrir nossas 
Mentes e nossos Corações à solidariedade 
e a Fraternidade. Unidos seremos fortes e 
venceremos mais esta batalha que ameaça a 
Vida do Ser Humano, o maior tesouro que 
o Criador colocou em nossas mãos para ser 
cuidado, protegido. Como uma semente, para 
que possa crescer, florescer, frutificar trazendo 
sentido e Graça para o mundo que foi criado 
para a Alegria das Criaturas de modo especial 
sua Imagem e Semelhança o Ser Humano com a 
responsabilidade do “cuidado”!

Para que isso aconteça é necessário abrirmos 
as janelas de nossa coração para que o sol possa 
aquecer e iluminar nossa sociedade para encontrar 
o caminho da superação nesta escuridão de 
medo e insegurança que vivemos sem encontrar 
respostas e soluções, enquanto vemos a vida de 
nossos seres queridos indo embora!

Parece que faz tanto tempo que o saudoso Papa 
Polonês nos deixou, mas não esquecemos  os seus 
gestos, suas atitudes, mesmo ferido no atentado 
de morte, mostra o rosto Misericordioso de Jesus: 
“Pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem”! E 
no fim de sua vida ainda ergue sua Mão Paterna 
para abençoar as Famílias e a Juventude! Pena 
que só os cinquentões recordam em 1984 do “Dia 
Mundial da Juventude e as Jornadas Mundiais que 
incendiaram os Corações Jovens de Esperança... 
continuadas pelo Papa Bento XVI e pelo Papa 
Francisco!

Se o Papa S. João Paulo II assumiu o 
sofrimento, como uma vela que foi se 
consumindo, nos mostrando o rosto humano de 
Deus que se volta para o povo , no Coração cheio 
de Amor e Misericórdia, que nos foi apresentado 
pelo Papa Francisco celebrando o “Ano da 
Misericórdia, da Graça e do Perdão”! Não estamos 
sozinhos- Deus é Amor –nos diz o Papa Bento 
XVI. Então quem Ama permanece em Deus, 
e se estamos com Jesus: por quê ter Medo de 
Caminhar? Caminhamos com Maria e com José 
sob a Proteção de São Pedro no Barco de Jesus !!!

ESPERA E SEMEADURA

Há uma espera passiva, que sonha, mas que nada 
faz para conquistar aquilo que almeja. Essa espera 
nada mais é do que uma ilusão da mente, um engano 
do coração, uma atitude irresponsável diante da vida: 
“O preguiçoso morre desejando, por que as suas mãos 
se recusam a trabalhar” (Provérbios 21.25). 

Mas, existe a espera ativa, aquela que se 
fundamenta, por exemplo, na lógica do agricultor, 
que uma vez tendo lançado as sementes no solo, sabe 
que se vierem as chuvas no tempo certo, haverá farta 
colheita. Ele não possui o controle sobre o tempo ou 
o ritmo da natureza, mesmo assim, faz a sua parte 
e confia. Claro que nada nesta vida é cem por cento 
seguro; claro que muitas vezes as nossas expectativas 
se frustram; claro que em todos os nossos 
empreendimentos haverá sempre uma grande dose 
de imprevisibilidade, porém, quem segue essa lógica, 
terá  a grande chance de construir um bom futuro. 

Nós estamos hoje vivendo um tempo em que muitas 
portas se fecharam, o que faz com que tenhamos que 
lidar com muitas esperas incômodas. Contudo, não 
podemos cair na armadilha de ficar apenas esperando 
passivamente que essa epidemia passe, pois essa 
própria espera tem nos proporcionado um inesperado 
tempo para abrir o nosso olhar para muitas outras 
possibilidades. Eu já fui agricultor e, muitas vezes 
quando alguma colheita se frustrava, o meu pai logo 
pensava em alguma uma alternativa para compensar os 
prejuízos sofridos.  Lembro também, que em períodos 
longos de seca ou excesso de chuva, ele se dedicava a 
outros trabalhos em casa, antecipando assim tarefas 
que liberariam mais tempo lá na frente, quando as 
coisas melhorassem. Para mim, esses períodos de 
exceção, eram maravilhosos, pois eu podia desfrutar 
com muito mais intensidade a companhia dele, e 
aprender muitas coisas novas. 

Mas, havia um detalhe importante: as iniciativas 
eram dele! Entretanto hoje, estamos sendo 
bombardeados por todos os lados com uma infinidade 
de propostas para encher o nosso tempo, como se 
nada tivéssemos para fazer. Será que estamos assim tão 
ociosos ou sem criatividade?  Ora, para mim sempre 
pareceu lógico que se não posso fazer as coisas de um 
jeito, devo tentar fazer do outro; que se não posso fazer 
algo que havia planejado, devo tentar fazer outra coisa. 
É claro que não tínhamos como prever uma crise dessa 
natureza e dimensão e, muito menos a gravidade das 
consequências que ela nos traria. entretanto, confesso 
que estou surpreso com as tantas experiências novas 
que ela está me oportunizando. 

Prezado leitor: Em primeiro lugar, cuide-se! 
Mas, que esse cuidado vá muito além do  álcool em 
gel e do uso de máscara. Cuide da sua casa, cuide 
do seu jardim, cuide do seu corpo, cuide da sua 
alma, cuide da sua mente, cuide do seu cônjuge, 
cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide 
do seu relacionamento com Deus, pois todas essas 
coisas talvez estivessem sendo negligenciadas pela 
normalidade da vida. Então, diante desta inesperada 
espera, seja proativo: “Semeia pela manhã a tua 
semente e à tarde não repouses a tua mão, porque não 
sabes qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas 
serão boas” (Eclesiastes 11.6). 
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Mais um � nal de semana para � car 
em casa, aprofundar o aprendizado 
sobre o coronavirus - fenômeno 
recente, de apenas seis meses. 
Estamos recém conhecendo a 
Covid-19. Guerras, crises, epidemias 
e vírus acompanham a história da 
humanidade. Sempre superados, mas 
deixando como legado o aprendizado 
que faz a vida seguir seu curso.

São dias de circular pela cozinha, 
esquecer a balança. Na tevê 
proliferam notícias de mortos, UTIs 
lotadas, falta de vagas, tragédias 
familiares. As redes sociais viraram 
ringues de vale-tudo. Muitos ignoram 
o poder das palavras que podem 
ferir, machucar, reabrir velhas feridas, 
instigar o ódio e semear a discórdia 
até entre amigos. Respire! É tempo de 
equilíbrio, re� exão e leitura. De ouvir 
muito e falar pouco.

Como toda crise gera 
oportunidades, a pandemia serve 
para permanecer mais tempo com 
a família. Nada supera o calor 
humano, a proximidade com nossos 
afetos, a cumplicidade do bem. 
É oportunidade de aprimorar o 
diálogo com harmonia e equilíbrio. E 
conhecer ainda mais aqueles que nos 

cercam e fazem a vida valer a pena.
Con� nados em casa temos chance 

de folhear bons livros, assistir a 
documentários e séries, vislumbrar 
através da janela de casa e meditar 
sobre a vida pós-pandemia. Será 
que teremos um mundo realmente 
mais humano, solidário e onde 
todos pensarão coletivamente em 
detrimento de interesses individuais?

A esperança nos faz sonhar e viver. 
Nem tudo depende de nós, mas não 
espere muito dos outros. Através 
de pequenas mudanças de nossas 
atitudes poderemos melhorar tudo. 

Um ótimo � nal de semana com 
muita saúde a todos!

SIDNEI ECKERT 
Secretário 
da Indústria 
e Comércio 
e Turismo 
de Teutônia, 
formado em 
Administração,
três vezes 
vereador, duas 
vezes prefeito, 
Superintendente 
do 
Departamento 
Nacional 
de Mineração RS.

Charge do Patiño
OPINIÃO

AS OPORTUNIDADES 
DA CRISE

Muito temos ouvido falar sobre a 
importância do consumo de vegetais, 
pelas � bras, minerais e compostos 
bioativos que eles contém e que, 
comprovadamente são importantes na 
prevenção de doenças, pois favorecem 
a imunidade. Mais comum quando 
adquirimos e consumimos vegetais 
é a pergunta: são orgânicos? Onde e 
como foram produzidos? Uma das 
grandes preocupações por parte dos 
consumidores está relacionada à saúde 
associada à produção sustentável, ou 
seja, qual o impacto da produção deste 
alimento no ambiente. 

Neste sentido, o consumo de 
alimentos orgânicos ganha força, pois 
são produzidos com cuidado ambiental, 
sem utilização de fertilizantes químicos 
e agrotóxicos, o que evita um dos nossos 
maiores problemas hoje, a contaminação 
do solo e das nossas águas. Mas alimentos 
orgânicos são importantes somente por 
estes aspectos? Não, são produzidos, 
especialmente na nossa região, por 
agricultores familiares, cuja produção 
é diversi� cada e que produzem boa 
parte dos nossos alimentos, valorizam a 
biodiversidade e a soberania alimentar, 
pois as sementes e mudas destas 
hortaliças e grãos são crioulas e mantidas 

pelas famílias, 
possibilitando 
também a troca 
de sementes e 
valorizando o saber 
e a cultura nas 
comunidades. 

Além disto, 
do ponto de vista 
nutricional, em 
que recomenda-se 
o consumo diário 
de pelo menos oito 
vegetais diferentes, 
também estaremos 
consumindo produtos 
sem contaminantes 
para nossa saúde. É 
fato comprovado e bem documentado 
que agrotóxicos acumulam-se no 
nosso organismo e desencadeiam uma 
série de doenças, desde alergias até 
o câncer. E mais do que isto, vegetais 
orgânicos e produzidos em sistemas 
agroecológicos contém em muitos 
casos quantidades maiores de minerais, 
nutrientes e compostos bioativos do que 
os produzidos de forma convencional, o 
que confere grande vantagem ao nosso 
organismo quando os consumimos.

Em função de sua importância o 

Brasil estabeleceu a 
Semana da Alimentação 
Orgânica, que é 
comemorada de 25 a 31 
de maio. É promovida 
desde 1981 e tem como 
objetivo valorizar os 
alimentos orgânicos, 
quanto aos seus 
benefícios nutricionais, 
ambientais e sociais e, 
especialmente quem os 
produz. 

Os produtores 
orgânicos seguem 
a Lei 10.831 de 
dezembro de 2003 e 
regulamentada por 

instruções normativas que estabelecem 
normas para a produção de orgânicos. 
Esta regulamentação é importante, 
pois traz segurança não somente para 
quem produz, mas também para quem 
consome. Vale ressaltar que propriedades 
orgânicas e agroecológicas são 
diversi� cadas e abertas aos consumidores 
para que possam visitar e observar o 
manejo adotado pelos agricultores. 

Para o consumidor ter segurança e 
con� ança ao comprar e consumir um 
produto orgânico ele pode veri� car as 

formas de certi� cação adotadas, podem 
ser por certi� cadoras ou através da 
certi� cação participativa, em que há 
o selo Orgânicos Brasil e, também na 
nossa região, há os produtores orgânicos 
estabelecidos em Organizações de 
Controle Social (OCS) em que os 
produtos podem ser comprados em 
feiras da agricultura familiar, onde haverá 
identi� cação destes produtos, ou nas 
propriedades.

No município de Encantado tem a 
OCS, Encantos da Terra, com quatro 
produtores, que oferecem diversos 
alimentos orgânicos. Consuma produtos 
produzidos localmente, adquira dos 
agricultores familiares do seu munícipio 
que você estará contribuindo para o 
desenvolvimento da nossa região. 

Procure a feira da Agricultura Familiar 
na sexta a tarde ou entre em contato com 
o Whatssapp 
51.98402.9511. 

Mais 
informações: 
NEA-VT, UERGS 
e EMATER/
ASCAR. 

Elaine Biondo
professora da Uergs

OPINIÃO

Consumo de alimentos orgânicos: 
uma questão de saúde e sustentabilidade

“é fato 
comprovado e 

bem documentado 
que agrotóxicos 
acumulam-se no 
nosso organismo 
e desencadeiam 

uma série de 
doenças, desde 
alergias até o 

câncer.
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A Câmara Municipal de Vereadores do Município de Encantado, por seu Presidente Diego Augusto 
da Rosa Pretto, com base no art. 169, inciso II, do Regimento Interno, vem anunciar a recepção dos 
Processos de Prestação de Contas nº 002102-02.00/15-6 e nº 001575-02.00/16-0, do Município de 
Encantado, referentes aos Exercícios dos anos 2015 e 2016, dos Senhores Paulo Costi e José Calvi; 
bem como do Processo nº 004165-02.00/17-6, referente ao Exercício do ano de 2017, dos Senhores 
Adroaldo Conzatti, Enoir Agostinho Cardoso e da Senhora Jaqueline Beatriz Taborda, os quais serão 
encaminhados à Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, onde permanecerão 
por 60 dias à disposição de qualquer contribuinte que poderá lhes questionar a legitimidade e legalidade.

Encantado, 11 de maio de 2020

DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO
PRESIDENTE

A Cooperativa 
Dália Alimentos, 
com frigorí� cos em 
Encantado e Arroio do 

Meio, � rmou Termo 
de Ajuste de Conduta 
(TAC) especí� co para o 
contexto de pandemia 

de coronavírus com 
o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e 
o Ministério Público 

Estadual (MPE). A 
Cooperativa amplia a 
vigilância ativa, ou seja, 
fazendo rotineiramente 

procedimentos de 
rastreabilidade, 
triagem e testagem em 
empregados para o 

controle e prevenção do 
contágio e transmissão 
da doença. O TAC é o 
primeiro a incluir as 
novas rotinas de controle 
mediante aplicação 
de testagem dos 
empregados, e bene� cia 
diretamente mais de 
1.500 empregados 
e trabalhadores 
terceirizados nas 
fábricas.   Serão adotadas 
medidas já assumidas 
por outros frigorí� cos 
no Estado, destacando-se 
a organização do � uxo 
dos trabalhadores para 
eliminar aglomerações, 
especialmente em 
espaços comuns e setor 
produtivo; adoção de 
sistema de renovação 
de ar; instalação de 
anteparos físicos entre 
postos de trabalho e 
uso de face shield e 
máscaras de proteção 
facial, substituídas 
periodicamente durante 
o dia. 

CORONAVÍRUS

Dália Alimentos melhora e amplia 
medidas de contenção da Covid-19 M
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especial DO 
PROGRAMA 
pop sul vai 
ao ar neste 
sábado, das 
19h às 21h, 
pelOS CANAIS 
DA rádio 
onda fm 97,7

2ª LIVE ONDA DE 
SOLIDARIEDADE
No clima dos bailões

Resgatar o 
ambiente dos 
bailões dos 

sábados à noite e ao 
mesmo tempo promover 
ações do bem. Com 
essa proposta, o 
comunicador Claudinei 
Cofferri comanda neste 
sábado (23) a segunda 
edição da live Onda 
de Solidariedade, da 
rádio Onda FM 97,7.
Das 19h às 21h, vai 
ao ar um especial do 
Pop Sul, tradicional 
programa das manhãs de 
domingo, agora em um 
formato que possibilita à 
audiência assistir ao vivo 
pelos canais do Youtube 
e do Facebook da Onda 
FM. 

Além de levar 
ao ar as melhores 
músicas de bandas, 
o programa também 
pretende mobilizar os 
ouvintes e internautas 
a contribuírem com 
doações de máscaras, 
leite e fraldas geriátricas 
que serão distribuídos 
para os lares de idosos 
da região, público mais 
vulnerável à Covid-19. 
“A ideia surgiu pela 
vontade de ajudar nesse 
momento difícil por 
que estamos passando. 
Ao nosso lado existem 
pessoas sedentas por um 
olhar de cuidado. Chegou 
o momento de se colocar 
no lugar do outro, de 
sentir a necessidade 
e tentar amenizar o 
sofrimento de alguém 
que está passando por 
necessidades”, comenta 
Cofferri. 

Segundo ele, a 
inspiração veio das 
lives solidárias que 
invadiram as redes 
sociais nos últimos dias, 
além do incentivo do 
colega de emissora, Cris 
Costa, responsável pela 
primeira live da Onda 
FM, que arrecadou 
1,7 toneladas de 
alimentos no mês de 
abril, do coordenador 
da emissora, Carlão 
Moreira, e dos ouvintes 

do programa. “Muita 
gente me dizia que 
estava com saudades 
dos bailões e, como 
não podem sair de 
casa nesse período de 
isolamento, por que 
não fazer uma live e ter 
momentos de alegria no 
sábado à noite? Então, 
vamos atender ao pedido 
dessa imensa legião de 
ouvintes do Pop Sul”, 
afirma o radialista.

Doações já 
recebidas

Durante a semana, 
Cofferri já recebeu 
doações para a 
campanha. “Já 
conseguimos arrecadar 
600 litros de leite e 
um bom número de 
máscaras e fraldas. 
Não temos uma meta 
definida. Quanto mais 
doações forem feitas, 
melhor. Vamos ficar 
muito felizes”, diz.

Acostumado a 
animar as manhãs de 
domingo pelas ondas 
do rádio, Cofferri revela 
estar empolgado com 
a oportunidade de 
apresentar o programa 
em novo formato. “É 
uma novidade para 
a gente. Estou muito 
feliz e satisfeito com 
a repercussão e a 
receptividade das 
pessoas. Muita gente 
contribuindo e se 
engajando. O objetivo é 
poder, de alguma forma, 
contribuir com alguém 
e deixar um exemplo 
para que mais pessoas 
possam aderir a projetos 
solidários”, salienta.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

Como participar
Pelo Whatsapp 51 99 99 206 86
Telefone: 51 3753 1060
Facebook da Onda Fm: /pop97fm
Instagram da Onda Fm: onda97fm

Como acompanhar a Onda FM
No rádio, na frequência 97,7
No canal do Youtube
Na página do Facebook
No site www.onda97.com.br
No aplicativo de celular

COMUNICADOR 
CLAUDINEI COFFERRI 

ATENDEU PEDIDO DOS 
OUVINTES PARA MATAR 
A SAUDADE DOS BAILES 

DE SÁBADO À NOITE

DURANTE A SEMANA, 
DIVERSAS DOAÇÕES 

ANTECIPADAS JÁ 
FORAM ENTREGUES, 

COMO ESSA DA 
EQUIPE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ROCA SALES
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Das 19h às 21h, vai 
ao ar um especial do 
Pop Sul, tradicional 
programa das manhãs de 
domingo, agora em um 
formato que possibilita à 
audiência assistir ao vivo 
pelos canais do Youtube 
e do Facebook da Onda 
FM. 

Além de levar 
ao ar as melhores 
músicas de bandas, 
o programa também 
pretende mobilizar os 
ouvintes e internautas 
a contribuírem com 
doações de máscaras, 
leite e fraldas geriátricas 
que serão distribuídos 
para os lares de idosos 
da região, público mais 
vulnerável à Covid-19. 
“A ideia surgiu pela 
vontade de ajudar nesse 
momento difícil por 
que estamos passando. 
Ao nosso lado existem 
pessoas sedentas por um 
olhar de cuidado. Chegou 
o momento de se colocar 
no lugar do outro, de 
sentir a necessidade 
e tentar amenizar o 
sofrimento de alguém 
que está passando por 
necessidades”, comenta 
Cofferri. 

Segundo ele, a 
inspiração veio das 
lives solidárias que 
invadiram as redes 
sociais nos últimos dias, 
além do incentivo do 
colega de emissora, Cris 
Costa, responsável pela 
primeira live da Onda 
FM, que arrecadou 
1,7 toneladas de 
alimentos no mês de 
abril, do coordenador 
da emissora, Carlão 
Moreira, e dos ouvintes 

do programa. “Muita 
gente me dizia que 
estava com saudades 
dos bailões e, como 
não podem sair de 
casa nesse período de 
isolamento, por que 
não fazer uma live e ter 
momentos de alegria no 
sábado à noite? Então, 
vamos atender ao pedido 
dessa imensa legião de 
ouvintes do Pop Sul”, 
afirma o radialista.

Doações já 
recebidas

Durante a semana, 
Cofferri já recebeu 
doações para a 
campanha. “Já 
conseguimos arrecadar 
600 litros de leite e 
um bom número de 
máscaras e fraldas. 
Não temos uma meta 
definida. Quanto mais 
doações forem feitas, 
melhor. Vamos ficar 
muito felizes”, diz.

Acostumado a 
animar as manhãs de 
domingo pelas ondas 
do rádio, Cofferri revela 
estar empolgado com 
a oportunidade de 
apresentar o programa 
em novo formato. “É 
uma novidade para 
a gente. Estou muito 
feliz e satisfeito com 
a repercussão e a 
receptividade das 
pessoas. Muita gente 
contribuindo e se 
engajando. O objetivo é 
poder, de alguma forma, 
contribuir com alguém 
e deixar um exemplo 
para que mais pessoas 
possam aderir a projetos 
solidários”, salienta.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

Como participar
Pelo Whatsapp 51 99 99 206 86
Telefone: 51 3753 1060
Facebook da Onda Fm: /pop97fm
Instagram da Onda Fm: onda97fm

Como acompanhar a Onda FM
No rádio, na frequência 97,7
No canal do Youtube
Na página do Facebook
No site www.onda97.com.br
No aplicativo de celular

COMUNICADOR 
CLAUDINEI COFFERRI 

ATENDEU PEDIDO DOS 
OUVINTES PARA MATAR 
A SAUDADE DOS BAILES 

DE SÁBADO À NOITE

DURANTE A SEMANA, 
DIVERSAS DOAÇÕES 

ANTECIPADAS JÁ 
FORAM ENTREGUES, 

COMO ESSA DA 
EQUIPE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ROCA SALES
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Aníver da Alice 
E teve Drive Thru do 

aniversário da Alice! Essa 
data é muito especial 
para nós e precisávamos 
compartilhar, papai Lucas 
Brustolin Pezzi e mamãe 
Stéfanie Casagrande te 
amam muito. Parabéns 
filha! 

Aníver da Lorena
Lorena Sartori Scartezini 

é essa doce e linda 
mocinha, que no dia 14 de 
maio completou os seus 7 
anos. Ela recebe o abraço 
carinhoso dos pais Vilson 
e Marinês e da mana 
Martina. Parabéns! 

Gêmeos 
Os irmãos gêmeos 

Ângelo e Augusto 
Stormowski.

VErI ErthAl FOtOgrAFIA

Mãe e filha II
No mês das mães, a 

mamãe Jovilde e a filha 
Sandra aproveitaram 
para registrar um lindo 
momento de amor e 
ternura. 

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Mãe e filha I
Paula Rizzi Ghisleni e 

a filha Layla marcaram o 
Dia das Mães 2020 com 
muito amor e um lindo 
ensaio fotográfico. O 
registro é da fotógrafa 
Eliane Fachinetto.

8 anos do Rafael 
Dia 17 de maio é o dia 

dele, do nosso filhote, 
dessa criaturinha que 
enche nossas vidas de 
alegria. Rafael, o tempo 
voa, você já completou 
8 aninhos de idade, 
parece que foi ontem o 
dia em que nasceu!! Te 
amamos muito filho, te 
desejamos tudo que há 
de melhor nessa vida! 
Feliz aniversário, Rafael! 
um beijo grande dos pais 
Jorge e Luciane Locatelli. 
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Mesversário 
Mamãe Alcione Chiminazzo Araldi e papai Rodrigo Rostirolla Girotto 

curtindo seu bebê Davi Lucas Araldi Girotto que fará seu primeiro mês no dia 
23 de maio.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Davi 
Davi Lucca Reichert, filho de Patricia e Alex Júnior.

VErI ErthAl FOtOgrAFIA

4 anos do Joaquim 
No último dia 08 de maio o Joaquim Joel Deviti Lutz, de Roca Sales, 

comemorou 4 aninhos de vida. A mamãe Sueli Deviti, o papai Joel Lutz e o 
mano Jonathan Luis desejam toda felicidade do mundo. Parabéns Joaquim!

ZulEIcA lutZ

Um aninho 
Lucas, que papai de céu te proteja sempre. No último dia 15 de 

maio você comemorou seu primeiro aniversário meu pequeno, te 
amamos! Com carinho da mamãe Jaqueline Mânica, papai Sidimar 
Faciochi e mano Pedro. 

EstúDIO PrIME

Momento família I
Mamãe Juliana Basseto Dalmolin curtindo os filhos Marco Antônio 

e João Miguel.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Momento família II
Mamãe Sandra com as filhas Leticia e Emanuelly.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA
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fròtole del 
bigolin

Piada do desgosto 
da vida de um 
sujeito

Dois sujeitos andando na rua.
Diz um deles, apontando para um prédio enorme:
- Foi nesta empresa que eu tive o maior desgosto 

da minha vida!
- Como assim?
- Entrei para pedir emprego… e eles me deram!

Piada do pai que 
ajuda a fazer a lição 
de casa

O pai pergunta:
-Filho, você acha que sua professora desconfia que 

eu te ajudo a fazer a lição de casa?
-Acho que sim, pai. Ela até já me disse que você 

deveria é voltar pra escola!

A velhinha e o limite 
de velocidade

Um guarda rodoviário manda parar um carro que 
estava em baixíssima velocidade em uma cidade. 
Quando se aproxima, nota que dentro dele há quatro 
velhinhas. Com toda delicadeza, diz para a motorista:

— Minha senhora, me desculpe, mas a senhora 
não pode dirigir tão devagar em uma estrada como 
esta.

— Mas é a velocidade limite, seu guarda. Estava 
na placa lá atrás: BR-40.

— A placa era o número da estrada, minha 
senhora!

Então, o guarda percebe que as outras passageiras 
estão com os olhos esbugalhados. Preocupado, 
pergunta:

— E suas amigas, o que é que elas têm? Estão 
passando bem?

— Ah, seu guarda! É que eu acabei de sair da BR-
260!
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Com criatividade e determinação, você saberá superar 
os desafios do dia a dia! Negócios com amigos poderão 
dar ruim, então evite, combinado? No amor, dialogar 
com a pessoa amada fará bem à sua união - mas vale 
redobrar o cuidado com mentiras e intrigas a dois.

Touro (21/4 a 20/5)
Preocupação com dinheiro vai ocupar sua mente - o que 
não é bem novidade, né, taurinos? Por isso, não misture 
amizade com assunto de grana - pode não acabar bem! 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Suas ideias originais serão seu ponto forte no trabalho, 
então aproveite! Mas, é possível que seu orgulho 
distancie você dos colegas de profissão - não vai deixar 
subir à cabeça, hein.

Câncer (21/6 a 21/7)
Não confie em todo mundo no seu emprego; selecione 
melhor suas amizades entre os colegas de trabalho. 
Fazer contato com algum parente que mora longe vai 
aquecer seu coração canceriano sensível. 

 Leão (22/7 a 22/8)
Esta é uma boa fase para estudar e ficar de olho no seu 
progresso profissional, leoninos! Conte com colegas 
mais experientes para aprender mais e saber trilhar seu 
caminho. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Queridos virginianos, esta semana tem algumas 
mudanças previstas no trabalho! O jeito é se atualizar 
para conseguir se adaptar sem grandes apuros. Levante 
o astral de seus colegas com palavras de otimismo! 

Libra (23/9 a 22/10)
Atuar em equipe vai trazer bons resultados no seu serviço. 
Minha dica é apostar em um curso online que irá turbinar 
seu desempenho e fazer você se destacar! É um bom 
momento para organizar suas coisas e doar o que não usa. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Boas notícias, irmãos astrais: nesta semana, teremos pique 
para concluir as pendências. Mas, se trabalha em casa, 
poderá se desentender com alguém da família - vamos 
combinar de evitar entrar em discussão, valeu? 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Com entusiasmo de sobra, saberá se destacar no seu 
emprego. Em família, tenha cautela com as conversas; 
pode rolar uma discussão por bobagem. Sua saúde vai 
exigir cuidados extras.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
No trabalho, sua experiência será sua aliada. Use sua 
sabedoria para se destacar! Porém, procure manter 
distância de fofocas; alguém pode querer puxar seu tapete. 
Em casa, vale a pena ser mais paciente.

Aquário (21/1 a 19/2)
Esta semana é a fase perfeita para fechar negócio ou 
dialogar com seus superiores, Aquário! É possível que 
precise enfrentar conflito envolvendo parente e grana, mas 
a parte boa é que seu bom humor não deverá ser abalado. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Ótimas notícias para vocês, pexininhos: poderá faturar uma 
grana com algo feito em casa! Que tal aprender um hobbie 
novo e fazer um dinheirinho extra com ele? Em família, 
cuidado com o excesso de franqueza.  


