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Autoridades e profi ssionais da saúde realizaram o ato de inauguração na sexta-feira (22). Meta agora é 
concluir a obra do novo prédio e conseguir a habilitação federal para a utilização dos 10 leitos da UTI Geral.

CAMPANHA DO AGASALHO 
Primeira etapa arrecada centenas 
de sacolas de donativos | 13

ELISANGELA FAVARETTO



2 JORNAL OPINIÃO  
29 de maio de 2020

encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 22/05/2020 a 28/05/2020

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

MOACIR TRAMONTINI, 
vereador do PTB, criticando 
o prefeito Adroaldo Conzatti 
por ter desapropriado uma 
parte do terreno da família 
Zuchetti, nas proximidades 
do Parque, pelo valor de 
R$ 1,4 milhão após os 
vereadores terem rejeitado 
o projeto que autorizava o 
Executivo a comprar toda 
a área pelo valor de R$ 2,9 
milhões

ARQUIVO JO

23/05 – Janete Vidaletti de Maman, 46 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.

25/05 – Lourdes Maria Fiel, 79 anos.
Cemitério de Jacarezinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

25/05 – Clemente Russin, 86 anos.
Cemitério São José, Encantado. Funerária Mazzarino.

Mensagem pelo falecimento de

HORÁCIO DE AMORIM

“Meu pai foi um grande homem”
Nós perdemos o melhor ser humano que 

conhecemos, e que tivemos a felicidade de poder 
chamá-lo de pai.

O legado é imenso foram muitos os ensinamentos 
que nos passou, pelos quais estaremos eternamente 
gratos.

A nossa vida de agora em diante será mais triste, 
por não poder contar com sua presença.

Mas haverá sempre um pouco de você  em nós, 
seus filhos e netos, pois não passamos neste mundo 
sem deixar a nossa marca naqueles que amamos.

Filhos: Elisete, Claudete, Isolete, Cláudio.
Netos: Sandro, Max, Talissa, Liriel, Ezequiel.

FISCAIS DO 
ROTATIVO

Leitores reclamam que têm poucos 
fiscais cobrando o estacionamento 
rotativo em Encantado. Vários 
condutores deixaram os carros 
estacionados nas vagas, quando 
retornaram encontraram as 
notificações, mas não sabiam para 
quem pagar. Além disso, é necessária 
divulgação maior dos pontos de venda 
dos tickets de estacionamento e que 
sejam retiradas as faixas que indicavam 
o início da cobrança. 

PLACA QUEBRADA
Outra reclamação enviada pelos leitores é que 

foi quebrada a placa que indicava rua sem saída no 
final da Sete de Setembro, antes da ERS – 129, em 
Encantado. Muitos caminhoneiros que não sabem, 
chegam até o local e precisam voltar. 

“Quem o 
prefeito 

representa 
afinal? A 
família 

Zuchetti? Se 
os vereadores 

votaram contra 
é porque o povo 

não queria o 
projeto.”

vagas do 
estacionamento 
rotativo no 
centro de 
encantado

COM 
BOLSONARO, 
VIVEMOS UMA 
DITADURA!

A vitória de 
Bolsonaro trouxe 
muitos elementos 

que ferem a democracia. 
Os derrotados na eleição 
previam uma ditadura 
no Brasil, porém, mais 
depressa que pudessem 
imaginar, a tirania foi 
ganhando corpo a ponto 
de romper a ordem 
institucional da nação. O 
que eles não esperavam 
é que essa ditadura fosse 
velada, através do falso 
discurso de defesa da 
democracia, a seu favor e, 
pasmem, tivesse origem 
em quem tem o dever de 
guardar a Constituição 
Federal, o Supremo 
Tribunal Federal. 

Após a eleição 
de outubro o STF 
já demonstrava que 
Bolsonaro não teria vida 
fácil, quando lhe foi 
negado uma perícia nos 
celulares dos renomados 
advogados de Adélio 
Bispo que, mesmo 
sendo considerado 
louco e pobre, contou 
com qualificada defesa, 
omitindo os reais 
contratantes. Após, 
provocado por partidos de 
esquerda, Celso de Mello 
autorizou a divulgação 
de reunião ministerial 
privada, em que membros 
do primeiro escalão 
do Executivo federal 
falavam abertamente 
sobre assuntos polêmicos, 
causando desconforto e 
até ameaças de prisões. 

Aliás, nessa esteira, o 

Ministro da Educação, 
Abraham Waintraub, foi 
convocado pelo mesmo 
magistrado a depor 
por crime de racismo, 
quando, em sua conta 
no Twitter, afirmou 
que a China poderia 
se beneficiar com a 
Covid-19. O decano da 
Corte também solicitou 
à PGR a apreensão do 
celular do Presidente 
da República, alegando 
possíveis provas de sua 
interferência na Polícia 
Federal e determinou, 
se necessário sob vara, 
o depoimento de três 
Generais quatro estrelas, 
num gesto explicitamente 
debochado de alguém 
que não passa atestado 
de ingenuidade. Essa 
semana, Alexandre de 
Moraes, que prendeu 
dois manifestantes que 
protestavam contra seu 
trabalho, determinou 
busca e apreensão de 
equipamentos eletrônicos 
em diversos locais, sob 
alegação de propagação 
de fake news. 

Vale lembrar que esse 
inquérito, instaurado 
pelo próprio Ministro, 
teve o arquivamento 
recomendado pela então 
Procuradora Geral 
da República, Raquel 
Dodge, fato ignorado 
por Moraes, rasgando 
a Carta Magna que ele 
mesmo jurou defender. 
Sem contar na quebra 
da garantia do sigilo 
da fonte jornalística, 
ao invadir o canal 
Terça Livre e apreender 
equipame ntos, diferente 
do que fora garantido 
meses antes ao The 
Intercept, de Green 
Greenwald, do Psol.

Vivemos a ditadura 
do judiciário, voltada 
contra os apoiadores 
de Bolsonaro, trazendo 
incertezas quanto às 
garantias legítimas de 
escolhas e liberdades de 
mais de 57 milhões de 
brasileiros. Realmente, 
a turma do #EleNão 
acertou ao prever uma 
ditadura com a posse de 
Bolsonaro... 
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MILTON
FERNANDO

pinga fogo

milton@rdencantado.com.br

Simplismente, 
a vida é assim

O mundo nos reserva algumas surpresas no 
dia a dia, agradáveis na maioria das vezes, não 
esperadas em outras oportunidades,mas como 
dizem, são coisas da vida que precisam ser 
assim e não poderiam ser diferentes. 

Este colunista milita profissionalmente em 
Encantado há mais de 13 anos, sendo que 
algumas pessoas entraram na sua vida sem 
mandarem aviso prévio, sem pedirem licença, 
mesmo assim com o tempo se viu que nada 
disso era necessário, apenas elas devem ficar, 
e cada uma deixa e cativa a sua marca com o 
passar dos dias, meses e anos. 

O mundo às vezes, sem a gente perceber, 
torna estas pessoas especiais, cada uma com a 
sua peculiaridade. Quem bom que seja assim. 
Fizemos amigos mesmo sem precisar gritar ao 
mundo: cara, o fulano é um cara diferenciado 
pra mim. São coisas que acontecem e você só 
percebe tudo isto quando alguém te comunica: 
sabe, o fulano subiu para o andar de cima, sem 
ao menos se despedir, sem ao menos avisar que 
não iria mais dizer te ouço todos os dias. 

Em tempos de Covid- 19, coronavírus, 
quarentena e outras mazelas da sociedade 
atual, o tempo passa e não nos damos conta 
que estamos há algum tempo sem falar com 
João, Mário, Patrícia, Manoela e outros nomes 
que você possa ter retido na sua mente. 
Aliás, às vezes nem nos damos conta que não 
estamos conversando com parentes e amigos 

muito próximos, nem estamos ligando para 
o compadre para saber como ele está e por 
aí vai. Temos que nos dar conta disso para 
não perdemos o trem da história em que nós 
vivemos, o mundo gira em torno de si mesmo 
e em cima do planeta Terra estão as pessoas, às 
vezes invisíveis na nossa frente.

Uma dessas pessoas que entrou em nossas 
vidas nos últimos treze anos, era especial 
mesmo que o contato fosse esporádico, sempre 
o era com astral elevedíssimo, “guri, te ouço 
todos os dias”, “não vou ficar mandando 
mensagens ou whats”, “você falou isso”, “cara 
não adianta fazer concorrência comigo na 
minha cidade”, “todo o dia quando levo o 
pessoal a ALL estou te ouvindo”, “precisava 
falar contigo, está acontecendo isto”. Tudo isso 
sempre com um sorriso no rosto, além da troca 
às vezes de coisas da vida particular, do tipo, 
isso aconteceu comigo quando ..., coisas que 
não vem ao caso. Agora fico a me perguntar, 
porque precisaria dividir isso comigo, afinal 
nosso contato nem era tão íntimo assim, talvez 
porque fosse necessário ou simplesmente 
porque queria deixar a sua marca, como 
deixou num grande número de pessoas. 
Talvez a frase mais marcante de todas tenha 
sido esta, a que era dita muitas vezes quando 
entrava nos corredores do Grupo Encantado 
de Comunicação, “não faça plano, fale com o 
Delano”. 

“Carona com o 
Delano, só no banco 
da frente”

Sim, estou a falar do Delano. 
Escrevo isto porque percebi na 
terça - feira, quando recebi a notíca 
que ela impactou por demais. Em 
tempos de Covid- 19 a vida foi 
muito cruel com o Delano, não teve 
a oportunidade na sua passagem 
de receber a homenagem de um 
grande número de famílias que 
ajudou justamente na hora de 
partir, ele foi como muitas vezes 
entrava nos corredores do Grupo 
Encantado de Comunicação, 
silenciosamente, mas com a certeza 
que queríamos ficar mais um 
tempo com ele. Respeito muito 
quem trabalha com a morte e por 
isso respeitava muito o Delano, 
afinal são pessoas em quem a 
gente confia o bem mais precioso 
que temos: nossos familiares. Em 
relação a Roca Sales não posso mais 
dizer, “carona com o Delano só no 
banco da frente”. 

Obrigado em nome do Grupo 
Encantado de Comunicação. 
Respondendo a uma pergunta 
habitual tua: como está a minha 

parente? Está sentindo 
muito a tua partida, 
impactada, pois por 
volta de dez e trinta da 
manhã tu conversavas 
normalmente e pouco 
depois do meio - dia 
decidiste partir. Vá em 
paz! A mim resta fazer 
um plano, pois não está 
mais aí o Delano.
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A Live Onda de 
Solidariedade do 
programa Pop Sul, 
da Rádio Onda 
FM, realizada na 
noite do sábado 
(23), e transmitida 
pelas redes sociais, 
registrou mais de 10 
mil visualizações.

A audiência 
proporcionou grande 
adesão à campanha 
realizada pelo 
Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom) com 
objetivo de arrecadar 
leite, máscaras e 
fraldas para serem 
distribuídos aos lares 
de idosos da região. 

No total os 
ouvintes e internautas 
doaram 1.052 litros 
de leite, 1.780 fraldas 
e 1.120 máscaras. 
Parte desse material 
começou a ser 
entregue nesta 
semana.

“Só tenho 
a agradecer à 
participação dessa 
legião de ouvintes, 
que entenderam a 
proposta de nossa 
live e ajudaram com 
as doações. O Pop Sul 
tem a característica 
de ser um programa 
alegre, que envolve as 
pessoas. Acredito que 
conseguimos alcançar 
a expectativa de 
nossa audiência, que 
está com saudades 
de poder sair de 
casa e participar 
dos bailões. Muito 
obrigado a todos 
que se envolveram 
de alguma forma 
com esse trabalho”, 
comentou o 
comunicador 
Claudinei Co� erri.

SOLIDARIEDADE

Live da Onda FM arrecada milhares 
de doações para lares de idosos

TRANSMISSÃO no facebook TEVE MAIS DE 10 MIL VISUALIZAÇÕES

claudinei cofferri 
comandou o pop 
sul durante duas 
horas na noite de 
sábado (23)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

lar do idoso vale verde, em roca sales cras casa da amizade de roca sales

vovolândia, em estrela morada do aconchego, encantado lar bom pastor, em arroio do meio
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

mantenedora do hospital de 
muçum tem nova diretoria

Nova diretoria
Assumem, na próxima 

segunda-feira, dia 1º 
de junho, pelo período 
de dois anos, a nova 
diretoria da Associação 
Bene� cente de Muçum 
(ABM), mantenedora 
do Hospital Bene� cente 
Nossa Senhora 
Aparecida.  

Composição 
Presidente: Leonir 

Carlos Fleck
Vice-presidente: 

David Baroni
Tesoureiro: Tiago 

Bertamon
Secretária: Marieli 

Castoldi 
Conselho � scal: 

Roseli Di Domenico, 
Tiago Strieski e Carla 
Rosane Girardi

Suplentes: Mauro 
Cirpriani, João Carlos 
Lorenzon e Luis Antônio 
Basseto 

Isenção 
Na sessão desta 

semana, os vereadores 
de Muçum aprovaram 
por unanimidade 
Projeto de Lei de 
origem legislativa do 
vereador Alex Colossi, 
que dispõe sobre a 
isenção do pagamento 
da contribuição da 
iluminação pública 
aos consumidores que 
foram bene� ciados pela 
medida provisória do 
Governo Federal. O 
período de isenção será 
entre os meses de abril e 
junho. 

Beneficiados  
O vereador 

apresentou o impacto 
� nanceiro que o projeto 
poderia afetar para o 
município. Conforme 
Colossi, em contato com 
a RGE foi informado 
que atualmente 40 
instalações estão sendo 
bene� ciadas pela 
Medida Provisória, 
podendo chegar a 265 
bene� ciados. O impacto 
nos três meses, se 
bene� ciadas todas as 
economias, será de R$ 
4.897,20.

Mauro Cipriani 
O vereador destacou a liberação de recursos 

federais que estão bene� ciando diversas áreas do 
município, citando como exemplo a saúde, educação, 
parque de máquinas e obras de calçamento. 

Carlos Eduardo Ulmi (Dudu)
Sugeriu que a administração entre em contato 

com a EGR para que proceda melhorias na ERS-
129 e ERS-130 da região. O vereador também 
alertou para os frequentes acidentes que ocorrem 
na chamada “Serra de Muçum”. Segundo Dudu, no 
local a sinalização é precária.

Gilmar Marcolin 
Disse que estamos nos aproximando do 

� nal do mês de maio e por diversas vezes já foi 
questionado sobre a realização ou não da Semana 
Farroupilha, pois tem a informação que a Lei de 
Incentivo a Cultura (LIC) teria sido aprovada. O 
vereador também disse estranhar que a empresa 
TBT Produções não encaminhou o projeto junto 
ao Governo do Estado. Marcolin ainda questionou 
a aplicação de emendas parlamentares para o 
hospital, pois os vereadores falam em mais de R$ 
700 mil aplicados. No entanto, em contato com o 
administrador, os valores seriam bem inferiores.

Adair Villa 
Agradeceu as melhorias em parte da linha Alegre 

Caravággio. Porém, lamentou que nem toda a 
comunidade foi contemplada. Villa voltou a falar 
que nas proximidades da sua família normalmente 
as melhorias não são realizadas. 

Alex Colossi 
Sugeriu ao Executivo que faça uma rubrica da 

prestação de contas dos valores municipais que 
estão sendo aplicados no combate a Covid 19. 
Conforme Colossi, isso daria transparência as ações 
municipais. Alex também lamentou que recursos 
solicitados pela bancada para aplicação no hospital 
foram destinados para outros programas de saúde. 

Alberto Barronio 
Sugeriu convite ao administrador do hospital 

para esclarecimentos aos vereadores e a comunidade 
sobre a aplicação de recursos oriundos de emendas 
parlamentares. Beto, inclusive, disse que foi 
procurado por moradores da comunidade dizendo 
que hospital tem di� culdades de atendimento por 
falta de recursos. 

Luis Antônio Basseto (Belo)
Reportou-se sobre a recuperação de estradas no 

interior do município. Ele con� rmou que está sendo 
concluída a base para a colocação de duas novas 
caixas d’agua para abastecimento do bairro. Belo 
lamentou que frequentemente estão ocorrendo atos 
de vandalismo na rede de distribuição. Disse que 
uma das maiores reinvindicações da comunidade - a 
construção do pavilhão da Linha 28 de Setembro - 
está com as obras na fase � nal. 

Amarildo Baldasso 
Parabenizou administração pela obra na linha 

28 de Setembro. Relatou outro problema da 
comunidade do bairro Guaporé (José Marcolin) 
que é a falta de água e que está sendo resolvido. 
Pedindo aparte, o vereador Beto Barronio agradeceu 
a administração pela obra, mas disse que há dois 
anos e meio o prefeito falou que o problema seria 
resolvido em três dias e está resolvendo apenas 
agora.  Baldasso ainda comentou que todas as 
emendas parlamentares são muito bem aplicadas, 
inclusive, com o aval do conselho municipal de 
saúde, que tem ciência da aplicação e qualquer 
cidadão pode consultar o portal da transparência. 

Mateus Trojan 
Citou as obras e conquistas da Administração 

Municipal. Destacou, principalmente, as obras da 
quadra de esportes da linha 28 de Setembro, Jardim 
Cidade Alta e bairro Guaporé (José Marcolin). 
Respondendo ao vereador Marcolin, Trojan disse 
que não vê a possibilidade de realização de qualquer 
tipo de evento neste momento. Ele ressaltou que 
eventos que estavam agendados para outubro já 
foram cancelados. Quanto aos valores repassados 
ao hospital, Trojan disse que o vereador está 
equivocado e citou vários exemplos. 

Marcolin x Dudu 
O vereador Gilmar Marcolin lembrou que o 

prefeito Lourival foi apontado para devolver aos 
cofres públicos cerca de R$ 500 mil. Dudu disse 
que a situação está sendo discutida judicialmente 
e que, até o momento, não há de� nição para este 
ressarcimento.

Manifestações na tribuna 
da Câmara de Muçum

Barbaridade
Mesmo com a 

chuva, os ladrões 
não deram trégua 
e, na última 
semana, furtaram 
as duas rodas de 
uma trilhadeira 
de propriedade de 
Danilo Vianini, na 
Barra das Contas, em 
Muçum. Conforme 
populares, os 
delinquentes estariam 
em um carro de 
cor branca. O furto 
ocorreu na parte da 
tarde. 
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

BRASIL: NO RITMO 
DA PANDEMIA

Comunicado
Por medidas de segurança, está proibido o acesso para visitação à obra do 
Cristo Protetor de Encantado. A circulação de pessoas não pode ser feita, 

por tempo indeterminado, em função do andamento da construção. Essa é 
uma medida de precaução para evitar acidentes. Respeite! 

Associação Amigos de Cristo

MUNICÍPIO DE ENCANTADO
Extrato do Edital n° 09/2020 do Processo Seletivo Simplifi cado 

para contratação por prazo determinado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTADO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que estarão abertas, no período de 01/06/2020 
A 05/06/2020, no horário das 8h às 11h 30min e das 13h às 16h, no Setor de Recursos 
Humanos, situado a Rua Monsenhor Scalabrini, 1047, 2° andar, as inscrições ao PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, visando a contratação, por prazo determinado, para o cargo 
de Professor de Matemática, devidamente reconhecido por Lei Municipal específi ca de 
contratação temporária, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e art. 196 
a 200 da Lei Municipal n°2.737/2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município, que será regido pelas normas estabelecidas no Edital n° 09/2020 e no Decreto n° 
67/2011.

GABINETE DO PREFEITO DE ENCANTADO, 28 DE MAIO DE 2020. 
ADROALDO CONZATTI

Prefeito Municipal

As redes sociais e os meios de comunicação estão repletas de citações sobre 
o isolamento social, distanciamento físico, uso de máscaras, pesquisas de 
vacinas e medicamentos, uso de cloroquina e  hidroxicloroquina. Também 

as desavenças políticas envolvendo o Presidente, Ministros, Supremo Tribunal 
Federal e Congresso Nacional. Mas, um aspecto pouco explorado é a indisciplina 
e a irresponsabilidade da população em não seguir as recomendações de médicos 
e autoridades sanitárias. Obedecer é fundamental neste período em que o Alto 
Taquari se mantém na bandeira laranja. Não liberou geral. É inadmissível que 
prefeitos da região tiveram que bloquear acessos a praias no rio Taquari, ao morro 
Gaúcho e ao viaduto 13 para evitar aglomerações.

DESRESPEITO
Muito se fala dos exemplos de Japão, Coreia do Sul,  Taiwan, Suécia e 

Nova Zelândia. Porém, não se aponta o óbvio. São países em que a sociedade 
funciona, porque a população segue as orientações, enquanto que no Brasil, 
não respeitamos as regras e o brasileiro acha bonito dar um “jeitinho” de 
burlar as normas. Com essa forma de agir, a nossa sociedade corre o risco 
de pagar um alto preço pela rebeldia de não levar a sério as determinações 
das autoridades. Sujeitar-se as regras é a única saída para vencer um inimigo 
invisível, como o coronavírus. Quem não aceita as orientações, mesmo que 
tenha saúde ou não está no grupo de risco, poderá carregar a culpa por se 
contaminar e, ainda que assintomático, levar o vírus para dentro de casa, 
infectando a própria família. 

CARTA AO BRASIL
Em 2016, o jornalista americano Mark Manson, escreveu uma carta aos 

brasileiros criticando a mania que temos de glamourizar o “jeitinho” e a 
“malandragem”. O americano diz que o “jeitinho brasileiro” precisa morrer. O 
brasileiro precisa abandonar sua capacidade de driblar di� culdades. Ou seja, é 
necessário que o país acabe com a péssima mania de passar a perna nos outros 
e achar que isso é sinal de esperteza. “Lucrar em cima de terceiros pode ajudar 
o espertinho, mas causa prejuízo a toda a sociedade. sociedade por inteiro”.
Mark também alerta de um certo conformismo nosso de empurrar tudo com 
a barriga e que a gente não precisa se esforçar. E foi taxativo: “Essa mania de 
dizer que o Brasil sempre foi assim e não tem mais jeito também precisa morrer. 
A única forma de acabar com tudo isso é se cada brasileiro decidir matar isso 
dentro de si mesmo”. 

MALANDRAGEM
Nesse contexto de malandragem e de levar vantagem em tudo (a Lei de 

Gérson), em sua coluna na Gazeta do Povo, o jornalista Alexandre Garcia 
destacou as notícias de que hospitais privados estão tendo problemas 
� nanceiros porque estão praticamente vazios, já que muitas cirurgias  
foram adiadas. “Por que ao invés de fazerem hospitais de campanha com 
altos custos, os governos não � zeram convênios com hospitais privados? 
Assim, os leitos que estão disponíveis seriam aproveitados para os pacientes 
com coronavírus”. E fez outro questionamento: “Como é que o governador 
de Minas Gerais compra um respirador barato e os outros pagam cinco vezes 
mais? Certeza que é porque o de Minas Gerais não está superfaturando 
a compra e os outros ou estão caindo em conversa de malandro ou são 
malandros.”  A Polícia Federal investiga os Governos de Rio de Janeiro e 
Santa Catarina e em municípios, como Rio Pardo. Aproveitar das verbas da 
Saúde e numa pandemia para ter ganhos � nanceiros é um grave sintoma de 
uma sociedade muito doente.

A equipe da secretaria 
de Obras Públicas de 
Encantado desobstruiu 
um entupimento da 
canalização da rede 
pluvial na rua Flores 
da Cunha, no Centro. 
O serviço foi iniciado 
na sexta-feira (22) 
e concluído nesta 
quarta-feira (28). 
A profundidade da 
tubulação estava em 
torno de cinco metros. A 
reposição do calçamento 
será feita em breve, 
após assentamento do 
aterramento.

ENCANTADO
CANALIZAÇÃO EM RUA DO 
CENTRO É DESENTUPIDA

OBRA FOI 
CONCLUÍDA 
NESTA QUINTA-
FEIRA (28)

DIVULGAÇÃO
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Vereadores rejeitam secretaria  
de Ciência, Inovação e Tecnologia

projetos foram reprovados por oito votos a dois

Por oito votos a 
dois, os vereadores 
rejeitaram o 

projeto que cria a 
secretaria municipal 
da Ciência, Tecnologia 
e Inovação e também 
a contratação de 
dois servidores para 
trabalharem na pasta, 
um secretário e um chefe 
de departamento. A 
matéria estava na Casa 
desde o início de abril 
e projetava a instalação 
de incubadoras e de 
um parque tecnológico, 
além de possibilitar o 
desenvolvimento de 
projetos que sinalizassem 
a conquista de recursos 
federais para o setor, 
sobretudo, no período 
pós-pandemia. A 
referência era o 
município de Pato 
Branco, no Paraná.

Na semana passada, 
antes da votação, em 
videoconferência, a 
secretária geral de 
governo, Joanete 
Masiero, argumentou 
que com a redução 
de 10 secretarias para 
seis, a Administração 
economizou mais de 
R$ 3,5 milhões e, por 
isso, a criação de uma 
nova secretaria não 
causaria impacto nas 
finanças do Executivo. 
“É insignificante falar 
em criar um cargo, 
como uma secretaria 
do tamanho dessa”, 
comentava Joanete no 
encontro.

Porém, a tentativa 
do governo não 
convenceu a maioria 
dos parlamentares. 
Apesar de reconhecerem 
a importância do 
tema, o argumento dos 
vereadores é que, antes 
de criar a secretaria, 
o assunto deveria 
ser melhor discutido 
com as entidades e a 
comunidade. “Não se 
começa uma casa pelo 
telhado. Deveria começar 
como um braço da 
secretaria da Educação”, 
sugeriu Valdecir Cardoso 
(PP).

Para Marino Deves 
(PP), antes da secretaria, 
é necessário solucionar 
problemas pontuais. “Nós 
temos deficiências em 
tecnologia da informação 
dentro do próprio 
Centro Administrativo 
Municipal. Nas escolas, 
a internet é deficiente. 
Não há sequer 
computadores para 
professores trabalharem 
em quantidade suficiente. 
Grande parte dos alunos 
não possui acesso à 
internet”, comentou 
Deves, contrário ao texto.

Jaqueline Taborda 
(PSDB) ressaltou que a 
indicação do secretário 
não seria política, mas 
técnica e citou o exemplo 
das conquistas de Pato 
Branco. “Houve aumento 
do PIB. Nessa época de 
pandemia, fabricaram 
mais de quatro mil 
placas de respiradores, 
criaram aplicativos que 
auxiliaram as empresas. 
Imaginem Encantado, 
nas escolas, trabalhando 
com robótica. Em Pato 
Branco, ainda, mais de 
mil alunos fazem cursos 
gratuitos de informática, 
de empreendedorismo. 
Jovens com 25 anos 
faturando R$ 2 a 
3 milhões através 
de incubadoras de 
empresas”, enalteceu 
Jaqueline, defensora da 
nova secretaria.

O presidente Diego 
Pretto (PP), que não 
participou da votação, 
disse que seria contrário 
por entender que o 
projeto “é ruim”. “Só 
porque tem o nome 
inovação e tecnologia 
não vai levar a lugar 
nenhum. Quer dizer 
que podemos fazer 
um projeto sobre o 
aeroporto espacial na 
subida do morro e 
colocar um secretário e 
por causa disso vai ter 
um aeroporto espacial 
em Encantado? É muito 
diferente”, afirmou.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

COMO VOTARAM
Jaqueline Taborda (PSDB) – favorável
Valdecir Gonzatti (MDB) – favorável
Luciano Moresco (PT) – contrário
Marino Deves (PP) – contrário
Sander Bertozzi (PP) – contrário
Andresa de Souza/Yê (MDB) – contrário
Celso Cauduro (MDB) – contrário
Cláudio Roberto da Silva (MDB) – contrário
Moacir Tramontini (PTB) - contrário
Valdecir Cardoso (PP) – contrário

Reajuste anual  
de servidores

Os vereadores aprovaram por unanimidade 
o projeto que concede a revisão geral anual dos 
salários dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas do Executivo. O reajuste é de 2,50% 
e refere-se às perdas inflacionárias de janeiro a 
abril de 2020. Conforme projeções do governo, 
a despesa com pessoal em 2020 deve chegar a 
R$ 25,9 milhões. O número representa 29,78% 
da Receita Corrente Líquida do período, que é 
de R$ 86,9 milhões. Em 2016, os gastos com a 
folha de pagamento dos servidores da Prefeitura 
representaram 43,72%. Já o projeto de reajuste para 
os servidores da Câmara foi rejeitado por sete votos 
a três. Foram favoráveis Jaqueline Taborda, Cláudio 
Roberto da Silva e Luciano Moresco. O reajuste 
anual ao prefeito, vice, vereadores e secretários 
também foi reprovado por unanimidade.

Auxílio a agricultores
Foi aprovado por unanimidade a matéria que 

concede subsídio do sistema troca-troca de milho 
em 100%. Assim, os agricultores estão isentos dos 
custos com as sementes. O benefício foi oferecido 
para amenizar as perdas com a estiagem. Desde 
março está em vigor o decreto de situação de 
emergência. Segundo levantamento da Emater 
de Encantado a safra do milho grão sofreu 
perdas de 50% e do milho silagem de 60%. Os 
reflexos também serão sentidos com perdas na 
bovinocultura de leite.

Pavimentação 
asfáltica

Foram aprovados os projetos que abrem crédito 
especial de R$ 296,5 mil e R$ 965 mil. Os valores 
serão utilizados nas obras de pavimentação 
asfáltica das ruas Leonel Sangalli e Equador. 
Também foi autorizada a abertura de um crédito 
suplementar de R$ 550 mil. São recursos federais 
para as ações de combate à Covid-19.

preparação da base para  
receber o asfalto já começou  

nesta quinta-feira (28)

DIVULGAÇÃO

“Visão na próxima 
geração”, diz prefeito

Na noite da segunda-feira (26), após o projeto ser 
rejeitado, o prefeito Adroaldo Conzatti usou a página 
no Facebook para comentar a decisão dos vereadores. 
“Respeito a posição, mas nós continuamos com a 
visão na próxima geração. Agradeço ao Valdecir 
Gonzatti e a Jaqueline Taborda pelos votos favoráveis”, 
escreveu.

sessão desta 
semana foi mais 
uma vez por 
videoconferência. 
próxima segunda 
(1º) será presencial

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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INCUBATÓRIO DE MATO 
LEITÃO DEVERÁ INICIAR 
PRODUÇÃO EM SETEMBRO 

A cada dia, as obras de construção 
da Unidade Incubatório da Dália 
Alimentos, em Mato Leitão, avançam 
com expectativa de conclusão nos 
próximos meses. A previsão é de que a 
produção de pintos para abastecer os 
condomínios do Programa Frango de 
Corte inicie em 1º de setembro.

Atualmente mais de 20 
trabalhadores, distribuídos em cinco 
equipes diferentes, realizam serviços 
no local, envolvendo melhorias no 
pátio e acesso (calçamento), sistema 
elétrico e acabamentos no prédio, além 
da Estação de Tratamento de Água. O 

eletromecânico Vilmar de Lima Pereira, 
funcionário da Dália, acompanha de 
perto o trabalho de construção da 
unidade. “Acredito que 80% do projeto 
já está concluído. A partir do próximo 
mês o serviço vai entrar na reta final”, 
disse.

O Incubatório vai funcionar 24 horas 
por dia e sete dias por semana. A ideia é 
contratar 30 colaboradores (preferência 
para moradores de Mato Leitão), com 
expectativa de iniciar o treinamento em 
agosto. A capacidade de produção da 
unidade é de 1,5 milhão de pintos por 
mês.

80% da obra está concluída

vinte operários trabalham nas obras

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Segundo os Dados 
do Departamento de 
Economia e Estatística 
do Estado, o Valor 
Agregado Bruto (VAB) da 
agropecuária de Muçum, 
foi o que mais cresceu 
no Vale do Taquari no 
período de 2012 a 2017. 
O município registrou 
a marca de 143% de 
aumento no período. De 
acordo com os dados, 
o VAB do município, 
em 2012, estava em R$ 
6.678.812,00. Já, em 2017, 
anotou R$ 16.269.438,00. 

Conforme a 
Administração Municipal, 
através da Secretaria de 
Agricultura e Produção, a 
elevação histórica se deve 
ao aumento do número de 
propriedades. Em 2019, 
o município já havia se 
destacado em matéria 
produzida pelo jornal O 
Informativo do Vale pelo 
crescimento da atividade 
rural. Entre 2006 e 2017, 
enquanto a maioria dos 
municípios enxergam 
as atividades rurais 
encolhendo, Muçum 
catalogou alta de 29% no 
número de propriedades, 
passando de 276 para 
356 propriedades. Na 
agricultura familiar 
também houve aumento 
de 11%. 

Para o prefeito Lourival 
Seixas, entre os fatores que 
levam aos bons índices 
está a diversificação. Ele 
destaca que os agricultores 
estão investindo em 

MUÇUM

Valor agregado bruto 
da agropecuária 
registra elevação 
histórica

alternativas. Uma das 
culturas mais ascendentes 
é a fruticultura, apesar 
de setores como o da 
suinocultura terem 
mostrado crescimento 
gradual. “A fruticultura 
está crescendo muito 
e, os bons índices, se 
devem em grande parte 
a ela. Há uma parceria 
do Poder Público com 
a Emater/RS - ASCAR, 
quando procuramos dar 
assistência qualificada 
aos novos investidores”, 
afirma. 

Ele ressalta que o 
município aderiu a 
programas federais, 
como o Programa de 
Aquisição de Alimentos 
(PAA). Através destes, 
os agricultores são 
incentivados a produzirem 
alimentos e o que é 
colhido é comprado pela 
prefeitura e repassado a 
escolas, hospital e famílias 
de baixa renda e/ou com 
alguma vulnerabilidade 
social. “Os incentivos e as 

parcerias são responsáveis 
por dar suporte. Além 
disso, trabalhamos muito 
a sucessão familiar e o 
combate ao êxodo rural. 
A produção primária é 
muito importante para 
Muçum, ela representa 
cerca de 40% da nossa 
arrecadação”, salienta o 
prefeito. 

O técnico da Emater 
Jairo Belini, destaca a 
parceria da entidade 
com a Administração 
Municipal, através de 
diferentes pastas.  Para 
ele, a soma de esforços, 
facilita o desenvolvimento 
dos trabalhos. Há 
também grande 
interesse dos nossos 
agricultores familiares 
por investimentos no 
setor. O esforço de cada 
um facilita a geração de 
desenvolvimento, que 
consequentemente traz 
resultados positivos à 
economia do município”, 
avalia. 

Produção de frutas é uma das culturas 
em que agricultores têm investido

DIVULGAÇÃO
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Encantado 
tem 31 casos 
curados

Na quinta-feira 
(28), Encantado 
teve o registro 

de um novo caso de 
Covid-19. Trata-se de 
uma mulher de 41 anos. 
O teste foi feito em 
Laboratório Particular 
e o resultado repassado 
na quinta-feira (28) para 
o Centro de Operações 
Emergenciais (COE). 
O caso já é considerado 
curado. 

Ao todo, Encantado 
tem 41 casos 
confirmados. Destes, 
31 são considerados 
curados, quatro 
estão em isolamento 
domiciliar, três 
internados no Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha (HBST), 
um na UTI em Porto 
Alegre e dois óbitos. 
19 testes deram 
resultado negativo; 
um foi descartado; 
um está em análise e 
81 pessoas estão em 
acompanhamento por 
síndromes gripais. 

Na noite da quinta-
feira (21), foi registrada 
a segunda morte 
em decorrência da 
Covid-19. Era um 
homem de 52 anos. Na 
quarta-feira (20), ele 
teria completado os 
14 dias do isolamento 
domiciliar. Porém, na 
noite da quinta-feira, 
teria sofrido falta de ar, 
seguida de uma parada 
cardiorrespiratória e 
faleceu.

Muçum 
Mais dois casos de Covid-19 foram registrados 

em Muçum, na quinta-feira (28). A Equipe de Saúde 
realizou dois testes rápidos em dois homens, de 43 e 
49 anos. Ambos testaram positivo para o coronavírus. 
Eles são cônjuges das duas mulheres que tiveram 
confirmação da doença no dia 21 deste mês. 

Conforme a Equipe de Saúde, eles apresentaram 
sintomas leves, por isso a recuperação não deve 
levar muitos dias. Os mesmos estão em casa, em 
isolamento, sendo monitorados.

Com estes novos casos, Muçum registra nove 
infectados pelo vírus - seis por testes do Laboratório 
Central (Lacen/RS) e três por teste rápido. Até 
o momento, foram oficializados sete casos pela 
Secretaria Estadual da Saúde.

Roca Sales 
A secretaria da Saúde de Roca Sales confirmou, na 

tarde da terça-feira (26), o segundo óbito por Covid-19 
no município. Tratava-se de um homem de 71 anos, 
que estava internado no Hospital Roque Gonzales de 
Roca Sales.

Conforme a secretária, Raquel Oestraich, o paciente 
testou positivo para a doença na última semana, por 
exame do Laboratório Central (Lacen/RS) de Porto 
Alegre. O idoso, inclusive, recebeu alta no final de 
semana, mas teve uma piora no domingo, quando 
procurou atendimento médico. “Ele respondia bem 
aos cuidados da nossa equipe de saúde, foi uma morte 
súbita”, relatou em entrevista à Rádio Encantado. 
Delano Togni era proprietário da funerária Delano e 
foi vereador em Roca Sales, de 1985 a 1988.

Em Roca Sales tem 108 casos em monitoramento; 
60 testados e negativados; um testado e aguardando 
resultado; 11 confirmados; seis curados e dois óbitos. 

Nova Bréscia 
Em Nova Bréscia, o Comitê de Atenção 

ao Coronavírus  confirmou mais um caso de 
coronavírus. Tem cinco casos confirmados, destes, 
dois estão em isolamento e três curados; e três pessoas 
em isolamento domiciliar. 

Observação: estes dados de Encantado, Muçum, 
Roca Sales e Nova Bréscia foram atualizados até às 
17h, horário do encerramento desta edição.

REGIÃO 

Amvat é contra 
eleições serem 
realizadas 
neste ano

A maioria dos 
prefeitos representados 
pela Associação dos 
Municípios do Vale 
do Taquari (Amvat) é 
contra a realização das 
eleições neste ano, em 
função da pandemia 
do Coronavírus. 
A entidade está 
elaborando um 
documento com a 
manifestação contrária 
ao pleito em 2020, que 
será enviada para os 
senadores e deputados 
federais gaúchos.

A posição da Amvat 
é a mesma de outras 
entidades regionais 
e da Federação 
das Associações 
de Municípios do 
Rio Grande do 
Sul (Famurs). Na 
terça-feira (26) uma 
videoconferência 
com os presidentes e 
representantes das 27 
Associações Regionais de Municípios 
do Rio Grande do Sul debateu as 
eleições municipais. A diretoria da 
Famurs e os gestores regionais foram 
unânimes em confirmar a inviabilidade 
da realização das eleições em 2020.

Os prefeitos entendem que o pleito 
eleitoral não deve ocorrer em outubro 
nem em dezembro deste ano. “Vivemos 
um momento atípico e precisamos 
concentrar esforços em salvar vidas. 
Nosso papel, agora, é combater o 
Coronavírus. Se uma eleição fosse 
realizada em outubro, colocaríamos em 
risco a vida das pessoas que trabalham 
numa eleição e dos eleitores. Sem 
contar no custo que representa todo o 
processo eleitoral, ainda mais se forem 
observadas as questões sanitárias que 
serão necessárias”, destaca o presidente 
da Amvat e prefeito de Nova Bréscia, 
Marcos Martini. Conforme a Famurs, 
cerca de 140 milhões de brasileiros 
estão habilitados a votar e mais de 
2 milhões de mesários e servidores 
eleitorais se envolvem no pleito.

Martini também acredita que 
todo o processo democrático será 
afetado, caso as eleições ocorram 
este ano. “Uma eleição tem todo um 
trabalho anterior, de convenções, de 
apresentação de propostas às pessoas e 
tudo isso ficaria prejudicado.”

Eleições em 2022
Os prefeitos defendem que a melhor 

solução, frente à crise de saúde e 
econômica, é a unificação de mandatos e 
eleições únicas em 2022. Mesmo se fosse 
em dezembro, as entidades acreditam 
que a eleição ficaria dificultada por se 
tratar de um período de fechamento de 
contas por parte dos gestores.

De acordo com o presidente da 
Famurs, Dudu Freire, a Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) 
sugere como alternativa a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 19/2020. 
A PEC introduz regras ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal (CF) de 1988 
para que seja possível a coincidência dos 
mandatos eletivos, majoritários (prefeito, 
governador e presidente) e proporcionais 
(vereador, deputado estadual, deputado 
federal e senador), com eleições 
unificadas para todos os cargos em 2022.

Para o presidente da Amvat, a 
eleição unificada é a melhor alternativa. 
“Isso permitirá que os atuais prefeitos 
trabalhem com calma a continuidade 
no combate ao Coronavírus, à estiagem, 
e procurem amenizar os efeitos da 
crise econômica que se acumula desde 
2015, e que no ano passado representou 
números recessivos da economia 
nacional”, expõe Martini.

Conforme presidente da Amvat, Marcos 
Martini, associação defende eleições 

municipais em 2022

GOOGLE IMAGENS
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SAÚDEinauguração dos cinco leitos ocorreu na sexta-feira (22)

Dois pacientes já utilizaram a UTI-
Covid do hospital de Encantado

Uso de máscaras 
para proteção

Conforme Klein, a Covid -19 tem atingido 
todas as idades, mas as pessoas que pertencem 
ao grupo de risco precisam redobrar a atenção. 
“Estas pessoas têm o risco de ter sintomas mais 
fortes e problemas de saúde mais graves, além de 
ter outros tipos de doenças associadas. A idade 
avançada também preocupa, então pedimos que a 
população cuide dos idosos e evite aglomerações 
porque a grande maioria dos pacientes internados 
no Hospital com Covid ou com suspeita são 
pessoas acima dos 60 anos. Os cuidados também 
são estendidos às pessoas do grupo de risco e que 
tenha, outras comorbidades. Precisamos ter este 
bom senso de proteger as pessoas que convivem 
com a gente. O mais jovem pode ser assintomático 
e nem perceber que teve, mas sem saber pode estar 
levando para algum familiar que seja idoso ou que 
tenham alguma doença associada. Para alguns ele 
aparece de uma forma grave e para outros de forma 
assintomática”, relata Klein. 

Como medida de prevenção, o prefeito 
aconselha o uso de máscaras para todas as idades. 
“O problema é que todos são transmissores, 
mesmo aqueles que têm sintomas fracos, que não 
aparecem, que o próprio organismo supera, por 
isso a necessidade do uso da máscara. Proteger a 
si em primeiro lugar, mas em segundo lugar para 
proteger aos outros”, cita. 

Na sexta-
feira (22) 
entraram em 

funcionamento os cinco 
leitos Covid da Unidade 
de Tratamento Intensivo 
(UTI) do Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha de Encantado 
e dois pacientes, do sexo 
masculino, de 82 e 89 
anos, já necessitaram 
da estrutura. O novo 
espaço conta com o 
atendimento de cinco 
enfermeiros, oito 
técnicos, equipe médica 
com intensivista 24 
horas, fisioterapia, 
higienização e  nutrição.

“Tivemos até o 
momento dois pacientes 
na UTI, um a princípio 
para fazer uma 
medicação e por isso ele 
ficou no sábado sob os 
cuidados e depois saiu. 
O segundo paciente é 
um senhor de 89 anos, 
um caso um pouco 
grave, considerado 
suspeito de coronavírus. 
Ele fez a coleta do 
material e durante esta 
semana recebemos o 
resultado negativo para 
a Covid – 19, mas ele 
precisou de ventilação 
mecânica”, explicou 
o administrador do 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha, 
Evandro Klein. 

Os cinco leitos estão 
instalados de forma 
provisória no Posto 
1 do hospital. “Toda 
a ala Covid – 19 foi 
transferida para o Posto 
1, agora chamada de 
Unidade Respiratória. 
Esse espaço é muito 
importante para o 
Hospital e para a 
comunidade, tanto para 
os profissionais que 
lá trabalham, quanto 
para a comunidade. 
A entrada é pela rua 
Duque de Caxias e 
não mais pelo Centro 
de Oftalmologia que 
deverá voltar a atender 
no mês de junho”, 
ressalta Klein. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

R$ 1,6 mil por dia
Para ter esta UTI provisória, o município de 

Encantado repassa cerca de R$ 240 mil por mês 
para o hospital.  “A prefeitura de Encantado paga 
R$1.600 por dia para cada leito, que é o valor 
que o Ministério da Saúde repassa para os leitos 
habilitados. Em virtude disso, estabelecemos 
que eles serão usados preferencialmente para 
o município de Encantado. Se algum cidadão 
de outro município precisar desta UTI, 
durante este período, haverá o reembolso para 
o município de Encantado por dia, por parte 
da cidade de origem deste cidadão”, explica o 
prefeito, Adroaldo Conzatti. 

Conzatti ainda destaca que está sendo 
aguardada a liberação dos 10 leitos para 
atendimento geral de todas as enfermidades. 
“O processo já está no Ministério da Saúde 
em Brasília e esperamos que em pouco tempo 
nós tenhamos esta autorização. Termos a UTI 
é uma notícia ótima, esperada há muitos anos 
pela comunidade. Ela vai atender Encantado 
e toda a região, até porque na época da 
Consulta Popular, toda a região votou pela 
UTI de Encantado, destinando recursos que 
foram pagos neste ano, pelo atual Governo. 
Foram mais de R$600 mil para a compra de 
equipamentos”, pontua. 

A assistente administrativa do hospital, 
Marilene Daltoé, reforça que a solicitação para 
habilitação Federal ou Estadual para a Covid-19 
foi encaminhada.  Com relação a estrutura física 
dos 10 leitos da UTI Geral, está sendo finalizada 
a obra e após será encaminhada a solicitação de 
habilitação.

Bandeiras 
Na última semana 

foi anunciado 
o modelo de 
distanciamento 
controlado organizado 
por bandeiras. O Vale 
do Taquari continua 
na laranja, mas a 
meta é mudar para 
a amarela. “Entre as 
diferenças básicas das 
bandeiras é que na 
laranja  nós podemos 
trabalhar com 50% 
dos funcionários, dos 
colaboradores e na 
amarela trabalhamos 
com 75%. Com o 
isolamento e com 
o rodízio estamos 
conseguindo trabalhar, 
não de forma 
normal, mas estamos 
conseguindo atender 
nossas comunidades”, 
pontua o prefeito. 

prefeito de 
encantado, 

adroaldo conzatti

diretor  
do hospital,  

evandro klein

autoridades e equipe do hospital no ato de inauguração da uti-covid

FOTOS: VANESSA PALIOSADIVULGAÇÃO
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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

ENCANTADO

SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE

O Departamento 
de Meio Ambiente de 
Encantado convida a 
todos para fazerem uma 
re� exão na Semana 
do Meio Ambiente, 
comemorada de 1º a 5 de 
junho, de forma a observar 
e contemplar a natureza 
em tempos de pandemia. 
Com o tema “Um novo 
olhar sobre o Meio 
Ambiente”, a iniciativa tem 
por objetivo incentivar as 
pessoas a parar e observar 
a natureza ao nosso redor, 
ou seja, de Encantado. 

“É nas pequenas coisas 
da natureza, que se 
encontram as maiores 
maravilhas do mundo”, 
destaca a frase norteadora 
da ação. 

Toda a comunidade 
está convidada a participar 
enviando as fotos que 
relevam a beleza da 
natureza e do cuidado com 
o planeta. Quem quiser 
participar pode enviar as 
imagens para o e-mail: 
meioambiente@encantado-
rs.com.br até segunda-
feira, dia 1º de junho. As 
imagens vão ser divulgadas 
no Facebook da Prefeitura. 
A ação é uma forma de 
comemorar a Semana 
do Meio Ambiente 
e ao mesmo tempo 
reforçar a importância 
da conscientização no 
cuidado com o planeta. No 
dia 5 de junho a equipe irá 
distribuir mudas nativas, 
durante a tarde, em alguns 
pontos da cidade: no 
entroncamento da Rua 
Padre Anchieta com a 
Tiradentes, na Júlio de 
Castilhos esquina com a 
Padre Anchieta e na Júlio 
de Castilhos com a Rafael 
Bertozzi.
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Campanha do Agasalho

primeira etapa de 
donativos é entregue

Na tarde da quinta-feira (28) houve a entrega 
da primeira etapa dos donativos arrecadados na 
Campanha do Agasalho 2020. Cerca de uma centena 
de sacolas com doações, o que corresponde a 
aproximadamente mil peças de roupas e calçados. 
A iniciativa é da Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Encantado, com o apoio do Grupo 
Encantado de Comunicação (GeCom) e Corrente 
do Bem. As doações foram levadas para o bairro 
Nova Morada, onde acontece a seleção das peças, 
e em seguida será feito o repasse para as pessoas 
que necessitam. A campanha segue até o dia 20 de 
junho. 

A sede do GeCom é um dos pontos de coleta. 
Conforme o diretor, Antônio Alberto Lucca, este 
é um momento de solidariedade. “Nós estamos 
socialmente envolvidos nas causas da comunidade 
para auxiliar as pessoas. Isso tem demonstrado a 
força dos nossos veículos de comunicação, o apoio 
e o engajamento da comunidade. É um momento 
de solidariedade e de empatia que faz com que as 
pessoas mais necessitadas possam ter uma vida um 
pouco melhor para enfrentar este inverno que está 
chegando. Agradeço a CDL, que foi a mentora da 
ideia, e nós entramos com divulgadores e ponto 
de coleta e surpreendentemente a comunidade 
correspondeu de uma maneira excepcional trazendo 
uma quantidade enorme de agasalhos, vestuários e 
calçados para distribuição. Estamos sempre prontos 
para auxiliar, essa é a nossa missão”, destaca. 

Segundo o presidente da CDL, Marcelo Peretti, 
a comunidade pode continuar doando. “Estamos 
muito felizes com a participação das pessoas 
nessa época difícil de coronavírus, então é muito 
importante uma campanha deste tipo. Começamos 
no dia 20 de abril e iremos até o dia 20 de junho, 
então as pessoas podem continuar doando nos 
pontos de coleta”, destaca. 

As integrantes da Corrente do Bem farão a 
seleção e destinação das peças. “O pessoal do bairro 
Nova Morada ajudará na seleção e organização dos 
materiais, pois agora é o momento de se ajudar. Já 
tivemos um resultado bastante positivo, graças ao 
apoio da Rádio Encantado e de toda a comunidade”, 
explica a empresária Adriana Rizzi. 

ENCANTADO

Ruas equador e 
leonel sangalli 
recebem melhorias

Teve início na 
quinta-feira (28), a 
preparação da base 
para a pavimentação 
asfáltica da rua Equador 
e do capeamento 
asfáltico na Rua Leonel 
Sangalli, ambas situadas 
no Loteamento Lago 
Azul, no Bairro São 
José. O edital para a execução das obras já foi publicado no site da Prefeitura. 
Para a execução dessas obras, o município conta com recursos federais por meio 
de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Feltes no Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) e contrapartida do município, totalizando um 
investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

ENCANTADO 

Canalização da rua 
flores da cunha

ruas estão no loteamento lago azul

A equipe da 
Secretaria de Obras 
Públicas desobstruiu 
um entupimento da 
canalização da rede 
pluvial na Rua Flores 
da Cunha no Centro. 
O serviço foi iniciado 
na sexta-feira (22) e 
concluído na quarta-feira 
(27). A profundidade 
da tubulação estava em 
torno de cinco metros. A 
reposição do calçamento 
será feita em breve, 
após assentamento do 
aterramento. Canalização da rede pluvial na Rua 

Flores da Cunha estava entupida

Membros do GeCom, CDL e Corrente do Bem recolheram a primeira etapa das doações

ELISANGELA FAVARETTO

dIVuLGAçãO

dIVuLGAçãO
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doutor ricardo

COMUNIDADE PARTICIPA DE AÇÕES 
PARA CELEBRAR A “TERRA DO FILÓ”

De forma simples, a “Terra do 
Filó” resgata e valoriza a tradição, 
a originalidade, a espiritualidade 
e a história dos imigrantes. 
Independentemente da situação 
atual, que exige prevenção e cuidados 
com a saúde, a Administração de 
Doutor Ricardo está incentivando a 
realização de filós com as famílias, 
a ornamentação de empresas e 
residências e convidando a todos a 
vivenciarem com mais intensidade os 
filós nesta época do ano – já que maio é 
dedicado à etnia italiana.

 Em nome da Administração 
Municipal fica externado o 
agradecimento a todas as empresas 
que ornamentaram vitrines, as famílias 
que estão fazendo filó, a equipe 
especial com pessoas da comunidade 
convidada para colaborar com o filó, 
aos secretários municipais e suas 
equipes, a Câmara de Vereadores, ao 
padre. Alberto Tremea e a todos os que 
se envolvem e acreditam nas ações e na 
importância que o filó tem para Doutor 
Ricardo.

 Várias ações ainda estão por 
acontecer e certamente irão adentrar 
ao mês de junho, como com os 
alunos das escolas municipais EMEI 
Amiguinhos do Coração e EMEF Olavo 

Bilac, que estão realizando atividades 
solicitadas pelas escolas. A secretaria 
da Assistência Social também vem 
realizando iniciativas com os grupos, 
entre elas, promovendo o filó virtual e o 
concurso Destaque Cultural do Filó.

História 
Na administração do prefeito Nilton 

da Silva Rolante, entre os anos de 2005 
e 2012, foi criada a Lei Nº618/2005. que 
autorizava incluir as comemorações 
no Calendário de Eventos do 
município. No ano seguinte, em 2006, 
a Administração Municipal realizou o 
primeiro Filó de Doutor Ricardo, como 
forma de resgatar e valorizar o legado 
que os imigrantes italianos trouxeram e 
preservam até hoje.

 O Filó é uma tradição que vem 
se mantendo original no município 
e, a cada ano, o envolvimento 
da comunidade local e regional 
vem crescendo. O filó oportuniza 
recordações, momentos para reviver, 
resgatar e valorizar o folclore, as 
tradições, o trabalho, a religiosidade, a 
gastronomia, a cantoria, os costumes 
deixados pelos imigrantes aos 
ricardenses. Hoje, o município de 
Doutor Ricardo pode se orgulhar deste 
legado mantido muito vivo.

Live
Neste domingo, dia 

31 de maio, às 19h, 
acontecerá uma live 
com o humorista Edgar 
Maróstica, em Doutor 
Ricardo. Todos estão 
convidados a assistir nos 
canais do humorista, pelo 
Facebook e Youtube, ou 
na página do Facebook 
Município de Doutor 
Ricado.

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 das famílias 
que enviaram podem 
ser vistas no Facebook 
Município de Doutor 
Ricardo.

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. 

VOLTA ÀS AULAS É TEMA DE REUNIÃO
Na manhã de 22 de maio, no auditório do 

Centro Administrativo, ocorreu uma reunião 
da equipe intersetorial para tratar de assuntos 
referentes à educação no município. Estiveram 
presentes a secretária de Educação, o secretário da 
Saúde, coordenadora do CRAS, assistente social, 
psicopedagoga, diretoras e responsáveis pelas 
escolas municipais e estadual e enfermeiras. 

 A reunião teve por objetivo debater alguns 
pontos sobre o possível retorno das aulas 

presencias, aquisição de equipamentos, materiais 
de higiene e limpeza, elaboração de protocolo de 
retorno, cuidados necessários e temas que estão 
surgindo por ocasião das atividades domiciliares e 
demais acontecimentos decorrentes da pandemia.

 “Estamos envolvendo todos os setores que 
podem colaborar para melhor organizar as 
atividades educacionais neste momento delicado 
que estamos vivendo. Cada dia é um passo incerto, 
pois não sabemos onde cada atitude irá nos 

levar, por isso é importante a opinião de todos 
os envolvidos e todos que podem ajudar com 
orientações e apoio. Continuamos buscando o 
melhor para nossa educação, sabendo que não 
vamos agradar a todos, pois temos diferentes 
públicos sendo atendidos, mas em conjunto 
procuramos encontrar o melhor caminho possível. 
Agradecemos a todos que se envolvem e atendem 
nosso chamado,” destacou a secretária de Educação 
Eliana Zenere Giacobbo.

fotos: divulgação
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SEGURANÇA

Menor localizado 
em Roca Sales

A guarnição da Brigada Militar (BM) realizava 
patrulhamento de rotina em Roca Sales no sábado 
(23), quando localizou uma criança perdida na rua, 
próximo a um posto de combustíveis. O menor 
foi encaminhado para o conselho Tutelar e depois 
entregue aos familiares. 

Adolescente 
flagrado com 
drogas em Roca Sales

Na noite do domingo (24), no centro de Roca Sales, 
a Brigada Militar (BM) flagrou um menor de idade 
portando drogas. O adolescente foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia de Atendimento ao 
Público (DPPA), onde foi realizado o registro por 
tráfico de entorpecentes

O Detran-RS retomou, na segunda-feira (25), os 
exames para a Carteira Nacional de Habilitação. A 
retomada será realizada de forma gradual e iniciou 
com os exames teóricos na sala de provas de Porto 
Alegre, estendendo-se depois para as regionais e 
posteriormente para os Centros de Formação de 
Condutores.

Os exames práticos serão retomados, também 
gradualmente, a partir de 1° de junho. 

A medida baseia-se em decretos do Governo do 
Estado, e as datas e número de vagas para realização 
dos exames teóricos e práticos será escalonada por 
critérios técnicos, regionalização e exposição a 
fatores de risco. Embora amparada nos protocolos 
de prevenção dos decretos estaduais, a aplicação de 
exames possui algumas especificidades que serão 
levadas em conta para a segurança de candidatos e 
servidores.

Na aplicação de exames teóricos, por exemplo, o 
número de vagas respeitará a lotação máxima das 
salas, a ser calculada observando o distanciamento de 
um metro entre as estações de trabalho ou cadeiras 
dos candidatos, com uso obrigatório de EPIs. O local 
de prova deverá disponibilizar álcool em gel e os 

leitores biométricos e estações de trabalho deverão ser 
higienizados após cada atendimento.

A agenda para os exames práticos será 
disponibilizada conforme o total de examinadores de 
trânsito aptos a realizar os exames. O exame de quatro 
rodas deverá ser realizado preferencialmente com os 
vidros abertos. Para duas rodas, será exigido que o 
candidato utilize seu próprio capacete.

Detran-RS promove 
retorno gradual dos 
exames para habilitação

Agendamento
Uma mudança importante trazida pelo novo 

regramento é que o candidato somente poderá 
agendar a prova após a conclusão de 80% da etapa 
anterior, ou seja, só poderá agendar prova teórica 
quando tiver concluído esse percentual de aulas do 
curso teórico. O mesmo vale para o exame prático. 
A medida visa garantir a distribuição mais justa de 
vagas para exames, já que, neste primeiro momento, 
haverá uma demanda maior para ser atendida por um 
menor número de profissionais. Em 19 de março de 
2020, quando foram suspensos os exames e serviços 
de habilitação no Estado, havia cerca de 95 mil 
candidatos aptos a realizar a prova prática e 43 mil 
aptos a fazer a teórica.

Polícia Civil de 
Encantado prioriza 
caso de homicídio 
em Doutor Ricardo

Sobre o 
crime

Saldanha foi 
alvejado por volta 
das 10h30min da 
manhã em um ponto 
do perímetro urbano 
de DoutorRicardo. 
O homem morreu 
no local. Ninguém 
foi preso. Foram 
encontrados próximo 
ao corpo 12 projeteis 
de pistola calibre 380.

Como de praxe no 
trabalho da equipe de 
investigação da Polícia 
Civil (PC) de Encantado, 
os casos de homicídio 
são tratados de forma 
prioritária. Nos últimos 
dias o inquérito que tem 
demandado a atenção 
dos policiais comandados 
pelo Delegado Augusto 
Cavalheiro Neto é a 
morte de Marcelo João 
Saldanha, 41 anos. O 
homem foi morto a tiros 
enquanto trabalhava em 
uma obra na cidade de 
Doutor Ricardo no dia 18 
de maio. 

Testemunhas viram 
um carro Sedan de cor 
escura deixar o local após 
o crime. Conforme o 
Delegado Cavalheiro, o 
processo de investigação 
ainda está na fase coleta 
de dados. “Estamos 

priorizando este caso. 
Há algumas informações 
que obtemos e ainda 
buscamos mais detalhes. 
A ideia é sempre 
encaminhar uma 
linha de investigação 
embasada para que a 
morte não fique sem 
resposta aos familiares e 
a comunidade”, explica.

detran/rs retornou as atividades na segunda-feira (25)

DIVULGAÇÃO
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CFM DE ENCANTADO
Quatro alunos assinam 
contrato com clube mineiro

LEãO DO VALE
Segue indefinida a situação do 

Esporte Clube Encantado para 
esta temporada de 2020. Não há 
treinamentos para o time que 
disputaria o Campeonato Estadual 
Juvenil. Aliás, não há sequer a certeza 
da realização da competição neste 
ano. Outra preocupação é financeira, 
uma vez que as principais fontes de 
arrecadação do clube estão suspensas. 

RONEi
A Chapecoense retomou as 

atividades após 70 dias de paralisação. 
O volante encantadense Ronei 
Gebing foi um dos jogadores que 
retomou os trabalhos com o elenco 
catarinense. Assim como os demais 
clubes, a Chape aguarda a definição 
de como vai funcionar a sequência da 
temporada, especialmente na Série B 
do Campeonato Brasileiro. 

O 2021 TRiCOLOR
O Grêmio certamente já “espia” o 

ano de 2021. Há jogadores em fim 
de contrato. Caso de Diego Souza e 
Thiago Neves. Será que renovam? 
Há também a eminência de perder 
Éverton ou Matheus Henrique para 
o futebol do exterior. Há ainda a 
situação de Maicon, que também 
integra a turma de veteranos e outros 
atletas. 

iNTER RENOVANDO CONTRATOs
Nos últimos dias o Internacional 

anunciou renovações de contrato 
com atletas jovens como o meia 
Praxedes, o zagueiro Roberto e o 
volante Johnny. Atletas consolidados 
no elenco principal também 
estenderam o vínculo. São eles: 
Uendel, Lindoso e Thiago Galhardo. 

CFM
Parabéns ao CFM, através da 

sua direção, atletas e alunos. A 
escolinha não para de colher bons 
frutos do trabalho realizado. O mais 
recente deles é a leva de jogadores 
encaminhados para o Betis de Minas 
Gerais. Trabalho bem feito! 

O CFM de Encantado encaminhou outros quatro 
jogadores para integrar as categorias de base do Betis 
FC. A escolinha de Encantado e o clube de Minas 
Gerais firmaram uma parceria que abre espaço para 
que garotos do Vale do Taquari jogem competições 
estaduais no clube que está ativo desde a categoria 
sub-15 até os profissionais, onde disputa a segunda 
divisão do futebol mineiro.

Um deles é o encantadense João Luzzi Vogt. Aos 15 
anos, ele atua como volante e assinou contrato de um 
ano com o Betis. Vogt frequenta a escolinha do CFM 
desde os quatro anos.

João Luzzi Vogt tem 15 anos

Outro garoto que integra o CFM e foi aprovado 
nas avaliações do clube mineiro é o lateral-direito Iuri 
Brandão dos Santos. Aos 15, o lateral-direito também 
firmou compromisso de um ano com o clube de 
Minas Gerais.

Iuri joga na lateral-direita

Há um goleiro bresciense na lista de jogadores 
indicados pelo CFM ao Bétis. Andrei Possamaitem 16 
anos e vai integrar o elenco juvenil.

Andrei é de Nova Bréscia

Quem também viajou para a cidade de Ouro 
Branco é Breno Miranda, 16 anos. O zagueiro de 
Encantado vai atuar pelos juvenis.

Breno tem 16 anos

Os três encantadenses e um bresciense se juntam a outros jogadores 
do Vale do Taquari que foram encaminhados para Minas Gerais através 
da parceria. Para o treinador do CFM, Fernando Radaelli, trata-se de 
uma oportunidade dos garotos adquirirem experiência e evoluírem 
no projeto de se tornarem jogadores profissionais. “É o resultado da 
dedicação deles na escolinha, nos treinos e jogos. Esperamos que 
aproveitem para aprender e representar bem o nome das nossas cidades e 
do CFM em outro estado”, comenta. Os professores da escolinha recebem 
informações frequentes sobre o desenvolvimento dos jovens pelo Betis. 

sobre a 
parceria

O acordo foi criado durante a 
participação de pessoas ligadas ao 
Betis FC em torneios que o CFM 
disputou. O projeto é de oferecer aos 
atletas uma sequência ao saírem da 
fase de escolinha, uma vez que os 
mineiros disputam até competições 
profissionais. Não há valores pagos 
ao CFM pela ida de meninos para o 
time de Minas Gerais. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ROCA-SALENSE PADU
ATACANTE AGUARDA REINÍCIO 
DO FUTEBOL NA MACEDÔNIA

No exterior alguns campeonatos de 
futebol reiniciaram após a pior fase da 
pandemia da Covid-19. Ainda com 
restrições quanto a aproximação de 
jogadores, também não há presença de 
torcida nas partidas. 

Um dos países que já programou 
uma data para bola voltar a rolar é a 
Macedônia. A Federação de Futebol 
do país con� rmou para 15 de junho 
o reinício da principal competição 
Nacional. 

Entre os jogadores que estão 
ansiosos para voltar a disputar uma 
partida o� cial está o roca-salense Paulo 
Eduardo de Carvalho, o Padu. Aos 22 
anos, o atacante voltou aos treinos pelo 
Makedonija FC. O objetivo é buscar uma 
vaga na Liga Europa, uma das principais 
competições do continente. “Meu 
time foi o primeiro a fazer os testes da 
Covid-19 e todos nós testamos negativo. 
Nos próximos dias os outros times 
devem fazer os testes também”, explica. 

Serão realizadas quatro rodadas do 

campeonato nacional, o que representa o 
� m do 1º turno. O 1º colocado vai para a 
UEFA Champions League. Do segundo 
ao quarto lugar classi� cam-se pra a Liga 
Europa. 

A competição paralisou no dia 11 
de março. O Makedonija ocupa a 6ª 
colocação na disputa que envolve 10 
clubes. O time do roca-salense soma 29 
pontos, seis a menos que o 3º colocado. 

Durante a quarentena, o jogador 
conta que limitou as atividades a passeios 
próximos de onde mora, treinamentos 
em casa, redes sociais e a companhia da 
namorada. 

Sobre Padu
O atacante está na Macedônia desde 

2019. Natural de Roca Sales, ele passou 
pelas categorias de base do Novo 
Hamburgo e destacou-se na disputa 
da Divisão de Acesso do Campeonato 
Gaúcho pelo Lajeadense. 

Jogador tem 22 anos

ALEX TELLES
O lateral esquerdo Alex Telles, ex-

Gremio, está se transferindo do Porto 
para o Paris Saint Germain - PSG. 
A negociação gira em torno de 25 
milhões de euros.

RENOVAÇÕES 1
Após acertar a ampliação de 

contrato do meia-atacante Rildo 
até 2023, o Grêmio tenta � nalizar 
as negociações para renovações de 
contrato de outros três destaques das 
categorias de base: o lateral Felipe, o 
meia Diego Rosa e o atacante Elias.

RENOVAÇÕES 2
O Internacional acertou nos últimos 

dias as renovações de contrato de seis 
atletas do grupo principal. O volante 
Rodrigo Lindoso, o lateral-esquerdo 
Uendel e o meia � iago Galhardo 
renovaram até o � nal de 2021. O 
zagueiro Roberto e o volante Jhonny 
também acertaram as ampliações 
dos contratos. Já o volante Bruno 
Praxedes, principal aposta da direção 
colorada, renovou contrato até o � nal 
de 2025.

ATLÉTICO MINEIRO
Os atacantes Ricardo Oliveira e 

Franco Di Santo, devem rescindir 
contrato com o Atlético Mineiro. 
O técnico Jorge Sampaoli não 
pretende contar com os jogadores 
para o restante da temporada 2020, 
e os mesmos já foram informados 
pela direção do clube. Outros 
sete jogadores também devem ser 
dispensados pelo Galo.

BAMBU
O Nice da França está contratando 

o zagueiro Robson Bambu do 
Athletico Paranaense. Para contar 
com o atleta, o time francês deve 
desembolsar 8 milhões de euros. 
Bambu foi um dos destaques do 
“Furacão” na conquista da Copa do 
Brasil 2020.

PIFFERO E AFFATATO
O Conselho Deliberativo do Sport 

Club Internacional, através de reunião 
virtual, não acatou os recursos do 
ex-presidente Vitório Pi� ero e do 
ex-vice-presidente Pedro A� atato 
que pediam a reintegração ao quadro 
social do clube. Pi� ero e A� atato 
haviam sido excluídos do quadro 
social colorado pela Comissão de Ética 
Disciplinar do Conselho, em função 
de irregularidades durante a gestão 
2015-2016.

MARIO BOLATELLI
O atacante Mario Balotelli está 

saindo do Brescia da Itália e seu 
destino pode ser o futebol brasileiro. A 
imprensa italiana anuncia o interesse 
de três clubes do Brasil no atleta: 
Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo.

CRUZEIRO 1
Conforme decisão judicial, o 

Cruzeiro de Belo Horizonte tem até o 
dia 10 de junho para pagar uma dívida 
de R$ 1 milhão com o técnico Mano 
Menezes. O valor é referente a direitos 
de imagem não pagos ao treinador 
gaucho. O time mineiro ainda pode 
apresentar embargos e recorrer da 
decisão. Mano Menezes cobra na 
justiça também R$ 4,3 milhões pela 
rescisão de seu contrato, valor que 
ainda não foi quitado pelo Cruzeiro.

CRUZEIRO 2
Recentemente, o Cruzeiro foi 

punido pela Fifa, por uma dívida não 
paga com o Al Whada dos Emirados 
Árabes Unidos, pela contratação do 
volante Denilson. Com a punição o 
time mineiro terá de iniciar a Série B 
do Campeonato Brasileiro com seis 
pontos negativos.

PELOTAS
O Esporte Clube Pelotas terá 

Ricardo Cobalchini como treinador 
na retomada do Campeonato Gaúcho. 
Cobalchini irá substituir Luís Carlos 
Winck que deixou o clube em comum 
acordo com a diretoria. A expectativa 
é que o Gauchão seja reiniciado no 
� nal de julho ou início de agosto. 
Uma informação interessante é 
que no momento, o time pelotense 
conta com apenas oito atletas no seu 
elenco. Para retomada do Gauchão, 
se ela efetivamente vier a ocorrer, o 
Pelotas terá que contratar mais de 15 
jogadores.

CENTROAVANTE
O Juventude de Caxias do Sul 

segue em busca de reforços para 
sequência da temporada 2020, 
principalmente para disputa da Série 
B do Campeonato Brasileiro. Uma 
das prioridades do time caxiense é 
um centroavante. Após ver frustrada 
a tentativa de contratar o argentino 
Hernán Barcos, ex-Grêmio, o 
Juventude tenta agora viabilizar a 
vinda de Wellington Paulista, 37 
anos, ex-Internacional, que está no 
Fortaleza. O técnico Rogério Ceni, da 
equipe cearense, reluta em liberar o 
atleta. 



18 JORNAL OPINIÃO  
29 de maio de 2020

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

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
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Rua Ernesto Gregoire, nº 92, esquina com a Rua Sete Irmãos 
Entrada da Vila Moça. Cultos públicos: domingos, às 19h30min.

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

LUZ NAS TREVAS

“...e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro”. 
(Eclesiastes 12.2b)

Esse texto é aplicado no livro de Eclesiastes para 
ilustrar a realidade da velhice avançada. A figura usada 
é de extrema precisão, pois é muito desanimador, muito 
frustrante, quando depois de um longo período de 
chuvas, voltam a vir as nuvens, quando já se esperava o 
sol.  Ora, aqui em nossa realidade, já estamos há mais 
de dois meses vivenciando as tantas consequências que 
essa pandemia nos trouxe. A sensação é que fomos 
todos forçados a nos abrigar de um grande temporal, 
que se nega a passar.  Estamos todos ansiosos por um dia 
de sol, mas eis que novas nuvens surgem no horizonte. 

E, se não bastasse a pandemia do Covid-19, estamos 
atravessando um tempo de total insegurança política 
e econômica. A cada dia surgem novas notícias de 
corrupção em muitos estados e municípios, envolvendo, 
pasmemos, o desvio de dinheiro público que seria 
destinado exatamente na prevenção e tratamento dessa 
maligna doença que nos assola. Que espécie de país nós 
somos? Que índole maligna é essa que está genética 
desta nação? Quando vamos ter novamente um dia de 
sol neste país tomado de tantos desatinos?

Dias atrás, conversando com um amigo aqui de 
Encantado, que sempre foi engajado na preservação da 
natureza e especialmente na proteção das árvores da 
nossa área urbana, eu o questionei por que ele não estava 
se manifestando diante do corte de tantas árvores em 
nossa cidade.  Ele me respondeu de forma bem objetiva: 
“Armando, eu desisti. É uma luta inglória! Cheguei à 
conclusão de que o povo tem aquilo que merece. Nós 
somos assim e as nossas autoridades são a expressão 
daquilo que somos. Então, que tenhamos aquilo que 
merecemos!”

Estou relacionando um assunto ao outro, porque 
na verdade há situações que estão completamente fora 
do nosso alcance, porém há outras nas quais podemos 
interferir. Assim, eu estou trazendo a questão das 
árvores, para tentar recobrar o ânimo desse meu amigo; 
para chamar mais pessoas a se engajarem nesta luta 
e provocar, quem sabe, uma reação das autoridades 
competentes.  Se há algo que pode ser feito, por que 
não o fazer? Nossa cidade pode ficar ainda muito 
mais bonita e saudável, se houver uma redefinição dos 
conceitos da arborização urbana.   

Esse amigo, que desistiu de sua luta, foi afetado 
pela sensação de ver sempre surgir as nuvens depois 
do aguaceiro.  É exatamente essa sensação que está 
afetando os nossos corações neste tempo de pandemia. 
Entretanto, nunca podemos nos esquecer que em meio 
a tudo isso, há sempre algo que nós podemos fazer. E, se 
podemos fazer, por que não fazê-lo?

Prezado leitor: Ainda que as circunstâncias não 
apontem para um dia de sol tão próximo, é certo que um 
dia ele virá.  Há tempos que a nossa vida é invadida por 
temporais que inviabilizam muitos dos nossos sonhos 
e paralisam os nossos projetos. Em tempos assim, 
concentre-se num único ponto: no raiar do novo dia de 
sol, tudo o que importa é que você esteja vivo.  Então, se 
você estiver ao ponto de desanimar, levante-se, recobre o 
ânimo, faça bem a sua parte, confie em Deus, e prossiga:                  
(Salmo 112.4)

ESPÍRITO SANTO SANTO – 
Dom de Amor!

O início da caminhada  da Igreja Cristã 
foi de muito entusiasmo e de alegria para a 
pequena Comunidade dos Discípulos(as) de 
Jesus Cristo, tão iluminados pela presença do 
Espírito do Ressuscitado. Mesmo crendo em 
Jesus Cristo, não deixaram de ter problemas. 
Houve choques de mentalidades diferentes 
entre cristãos vindos do judaísmo e cristãos 
vindos do paganismo. Eram dois mundos 
diferentes. Estes não conheciam a Lei Judaica.

Por outro lado os judeus cristãos que 
seguiam a lei judaica queriam impô-la aos 
outros. Reunidos na Assembleia em Oração 
ao Espírito Santo receberam sabedoria e 
abertura de deixar Deus agir nos povos 
pagãos para que construíssem o modo de 
ser Igreja Missionária de acordo com suas 
culturas apoiados pelo Grande Apóstolo 
Paulo.

Foi um passo grande, sem deixar fora as 
riquezas da História da Salvação transmitida 
pelo povo da Aliança. O Espírito vivificou 
os cristãos vindos do paganismo. Nós somos 
herdeiros dessa Fé. O templo de Deus 
resplandece por toda a terra e todos podem 
adorar em Espírito e Verdade.

A preocupação maior não deve ser os 
aspectos humanos, mas que estes sejam 
conduzidos a se aperfeiçoarem pela Palavra 
e pela Obediência na Fé.  Formamos 
assim a Comunidade, na Comunhão e na 
Solidariedade. Às vezes, agimos somente sob 
o aspecto humano, esquecendo o Espírito 
Santo.

O próprio Senhor Jesus nos deixa seu 
testamento “Amai-vos uns aos outros”... A 
Palavra de Jesus deve fazer parte do Coração 
e da Vida da Comunidade. E além disso 
Jesus nos mostra como concretizar o seu 
Mandamento: “Como Eu vos Amei, assim 
também vós deveis amar-vos uns aos outros  
(Jo 13,34 e 35) e se isto fizerdes; todos 
conhecerão que vós sois meus discípulos”!

Somos desafiados em nossa Fé nestes 
tempos difíceis a reaprender a sermos 
Discípulos. O Amor com que amarmos os 
Irmãos deve fazer a diferença, para sermos 
construtores da Paz! Amar como Ele nos 
amou, significa tornar-nos servos generosos 
da humanidade, colocando nossa Vida a 
serviço do Reino. É uma opção: Amar do 
jeito de Jesus! É a identidade dos Cristãos. Ele 
quer que sejamos reconhecidos, nesta “opção 
fundamental”, pois Ele é a Seiva que fortalece 
e inspira a Construção do Reino da Paz!

A SERPENTE HASTEADA

“E disse o Senhor a 
Moisés: Faze-te uma 
serpente ardente, e 
põe-na sobre uma 
haste; e será que viverá 
todo o que, tendo sido 
picado, olhar para ela”. 
(Nm 21:8).

“O diabo é o único 
ser que consegue usar a verdade para distorcer a 
própria verdade” (Rafael Bitencourt).

Você já deve ter observado que a saúde, a medicina 
e farmácias, usam o símbolo da cobra enrolada sobre 
uma haste. A inspiração desse símbolo surgiu no 
deserto quando o povo hebreu saía da escravidão 
do Egito rumo à Terra Prometida. Naqueles dias o 
povo hebreu deixou o Senhor irritado com as suas 
muitas murmurações de descontentamento das coisas 
que Ele lhes dava de graça todos os dias, apesar dos 
grandes sinais e maravilhas qual nenhum deus jamais 
fez ou fará. E na sua ira Deus mandou Moisés erguer 
uma haste de madeira e pendurar nela uma serpente 
feita de bronze. (Obs.: Pendurada morta sobre – não 
enrolada viva na haste).

Todos que olhavam para ela depois de serem 
picados por alguma cobra, saravam imediatamente. 
Mas, o objetivo de Deus era que aquelas milhares 
de pessoas vissem QUEM realmente as curava, 
infelizmente idolatraram aquela serpente e queriam 
fazer dela o seu deus. Anos mais tarde Deus mandou 
destruir aquele ídolo. Não sabemos exatamente 
porque Deus mandou fazer aquela serpente e 
coloca-la sobre uma haste assim como o seu Filho 
seria colocado muitos anos depois, mas hoje vemos 
que aquela serpente continua sendo o símbolo do 
remédio, do médico e da cura na humanidade. Por 
que não o Filho de Deus? Satanás é chamado pelo 
próprio Deus de: serpente. 

Todos vimos através desse último vírus como 
satanás vai usar a SAÚDE para enganar e aprisionar 
o mundo inteiro. O DNA de cada cidadão desse 
mundo está tendo os seus dados pessoais coletados 
e armazenados nos computadores da Nova Ordem 
Mundial através do teste de vírus. Parece loucura! 
Satanás nunca brincou em serviço. O seu plano de 
escravizar e transformar o ser humano num ser 
híbrido e de dominar o mundo já estava nos seus 
planos desde que se corrompeu como querubim 
de Deus. O face book já tem os dados, crenças e 
preferências de milhões de pessoas. Aquela marca 
mundial da besta que a Bíblia fala é mais real agora do 
que nunca.

A serpente da cabala e do satanismo já está sendo 
admirada e até adorada em nossos dias, e não haverá 
dificuldade nenhuma para ser aceita. O mundo 
inteiro admira tatuagens, e cada vez mais pessoas 
gravam desenhos nos seus braços e corpo, parecendo 
serpentes. O inimigo de Deus expulso do céu quer 
se vingar dEle e de todos que foram criados à Sua 
semelhança. Os demônios são como reptilianos, e 
querem transformar os seres humanos em seres sem 
sentimentos. Serão muito piores (muitos já são) que 
os animais, as aves e os peixes, pois estes aceitam 
carinho e reconhecem o amor. Satanás conseguiu 
enganar a Eva dentro do Paraíso!...

Jesus é o Cordeiro de Deus que foi pendurado num 
madeiro para nos salvar; olhe para ele e serás salvo da 
serpente – satanás.
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Charge do Patiño
ARTIGO
Divórcio: o bem doado pela 
família de um dos cônjuges, 
durante o casamento, deve 
ser partilhado pelo casal em 
eventual divórcio?

Uma dúvida muito comum dentro 
da temática divórcio diz respeito 
ao direito de partilha do bem 
recebido, a título de doação, durante 
o casamento. É o caso, por exemplo, 
da � lha que, ao casar-se, recebe um 
imóvel de seus pais, no qual o casal 
estabelece a residência comum.

Enquanto o relacionamento vai 
bem, ninguém se preocupa com 
isso, contudo, durante o processo 
de divórcio surge a dúvida: o outro 
cônjuge possui direito a esse bem 
ou ele é exclusivo do cônjuge cuja 
família fez a doação?

Vamos com calma.
Inicialmente, deve-se veri� car qual 

o regime de bens que foi escolhido 
pelo casal no pacto antenupcial.

Neste artigo, abordarei as 
peculiaridades da temática 
envolvendo os dois principais 
regimes: o da comunhão parcial e o 
da comunhão universal de bens.

Se o regime for o da comunhão 
parcial de bens, no qual se 
comunicam apenas os bens 
adquiridos pelos cônjuges após o 
casamento, o outro consorte só terá 
direito à partilha caso o documento 
que formalizou a doação tenha 
previsto expressamente que o bem 
se destinava ao casal; caso contrário, 
somente a pessoa que constou como 
bene� ciária na escritura é que terá 
direito (art. 1.660, III, do CC).

Em nosso exemplo, portanto, se na 
escritura do imóvel constar somente 
o nome da � lha como bene� ciária, o 
bem não deverá ser partilhado com 
o cônjuge; caso tenha sido doado em 
favor de ambos, o bem deverá ser 
partilhado em metade para cada parte.

Desse modo, em caso de silêncio 
no ato de doação, deve-se interpretar 
que esse ato de liberalidade ocorreu 
apenas em favor do donatário 

(bene� ciário da doação), não tendo o 
outro consorte direito na partilha.

No regime da comunhão 
universal de bens, que é aquele 
em que se comunicam os bens que 
os cônjuges possuem ao casar e os 
que sobrevierem na constância do 
casamento, a regra é diferente.

Neste caso, ainda ilustrando com o 
nosso exemplo, em regra, a � lha teria 
que dividir o imóvel recebido com o 
outro cônjuge, mesmo que no ato de 
doação conste somente o seu nome 
como bene� ciária.

Mas se o regime adotado pelo 
casal for o da comunhão universal, 
tem alguma solução que possa ser 
adotada para que o imóvel não seja 
partilhado com o outro cônjuge?

A resposta é positiva.
A regra da comunicabilidade 

total pode ser relativizada, através 
da inclusão de uma cláusula 
especí� ca, denominada “cláusula 
de incomunicabilidade”. Por ela, 
mesmo no regime da comunhão 
universal, o bem não será partilhado 
e a propriedade continuará a ser 
exclusiva do bene� ciário.

Diante disso, veri� ca-se que o 
ato de doação requer planejamento 
e todas as circunstâncias acima 
elencadas devem ser atentamente 
consideradas, 
pois só 
assim será 
possível evitar 
dissabores 
em caso de 
eventual 
dissolução 
do vínculo 
conjugal ou da 
união estável.

Lucas Brustolin Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

Cinco estudantes do 
Vale do Taquari vivem 
um pesadelo em Bogotá, 
capital da Colômbia. 
Entre eles, o muçunense 
Leonardo Quadri, 
25 anos, estudante 
de Administração 
de Empresas. Desde 
janeiro, eles participam 
de um intercâmbio de 
estudos na Corporación 
Universitária Minuto 
de Dios. Porém, com a 
pandemia mundial de 
coronavírus e o decreto 
de quarentena no país 
colombiano, o grupo 
está impossibilitado 
de retornar ao Brasil. 
“Estamos em quarentena 
desde 20 de março. Meu 
voo de 17 de junho foi 
cancelado. A ideia era 
antecipar para voltar 
agora, dia 1º de junho. 
Mas o presidente 
decretou o fechamento 
de fronteiras terrestres 
e aé reas para voos 
nacionais/internacionais 
para todo o mê s de 
junho. E conforme 

Efeito coronavírus
Quarentena impede estudante 
muçunense de voltar da Colômbia

previsõ es governamentais 
isso pode se estender até  
� nal de agosto. O que 
estava sendo um sonho, 
virou pesadelo”, relata 
Quadri. “Recebemos 
nossa ú ltima bolsa dia 21 
de maio e já  nã o temos 
uma condiç ã o � nanceira 
de nos prolongarmos aqui 
por muito tempo. Nossa 
maior di� culdade agora 
é que estamos em mais 
de 60 brasileiros aqui 
entre estudantes, turistas 

e famílias querendo voltar 
para o Brasil e não há 
nenhuma previsão de voo 
de repatriação”. 

O grupo vem 
tentando mobilizar a 
imprensa brasileira 
para sensibilizar 
as autoridades a 
providenciarem um voo 
de repatriação. Contatos 
com o Itamaraty e o 
consulado do Brasil na 
Colômbia já foram feitos, 
mas ainda sem solução.

leonardo quadri é estudante da univates

ARQUIVO PESSOAL
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Transmissão 
será 
realizada 
das 19h às 21h 
pela Onda FM, 
Facebook e 
YouTube

Charla de Galpão
live é neste sábado  

Com o intuito de 
valorizar o tradicionalismo 
gaúcho, promover o 
entretenimento e ainda 
estimular a solidariedade 
acontece neste sábado, 
dia 30, a live Onda de 
Solidariedade Charla 
de Galpão. A atividade 
será comandada pelo 
representante comercial 
e comunicador da rádio 
Onda FM, Marcos Nunes 
Corrêa. 

A transmissão poderá 
ser acompanhada 
pela rádio Onda FM e 
também pelas  páginas 
da emissora no Facebook 
e YouTube, das 19h às 
21h. O programa será 
transmitido de Encantado. 
“A ideia do Charla de 
Galpão é uma conversa de 
galpão. Teremos músicos 
que farão apresentações 
ao vivo e também iremos 
interagir entre as músicas 
falando sobre nossos 
usos e costumes, nossa 
culinária e a cultura 
gaúcha”, explica Corrêa.  

A live tem o intuito 
de auxiliar o Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha de Encantado. 
“A gente sabe que 
têm recursos públicos 
disponíveis, mas ainda 
não são suficientes, pois 
o hospital tem várias 
pequenas despesas que 
precisam ser supridas. 
Então nós queremos 
arrecadar doações em 
dinheiro que deverão 
ser feitas diretamente 
na conta da Associação 
Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E), que foi 
criada especialmente para 
isso”, ressalta. 

Conforme o 
comunicador esta ação 
também quer estimular 
a solidariedade neste 
período de pandemia 
causada pelo coronavírus. 
No primeiro momento 
a equipe pensou em 
arrecadar alimentos, 
mas perceberam que os 
Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS) 
estavam abastecidos. 
Com a instalação dos 
leitos provisórios da 
UTI, em Encantado, 
resolveram incentivar as 
pessoas a doarem para 
esta causa. 

“Sabendo da 
responsabilidade que 
a ACI-E tem como 
entidade, administrando 
essa conta para receber 
doações, conversei 
com meus colegas e 
definimos que esta era 
a causa mais justas no 
momento. As pessoas 
podem doar qualquer 
quantia em dinheiro. 
Não serão divulgados os 
valores, mas os nomes 
de quem colaborar 
conosco, indiferente se 
for empresa ou pessoa 
física. No primeiro dia que 
começamos a divulgação 
da live, já tivemos um 
doador da cidade de 
Porto Alegre, que nasceu 
em Nova Bréscia, que 
doou mais de mil reais”, 

comenta.
Durante a live, as 

pessoas poderão 
entrar em contato pelo 
WhatsApp no número 
(51) 9 9858 0040 pedir 
música e interagir com 
os organizadores. Desta 
forma, a atividade 
também quer proporcionar 
entretenimento e divulgar 
o tradicionalismo. “A 
gente tem amor pelo Rio 
Grande do Sul, então 
por todo este país,  onde 
tiver um gaúcho, existe a 
possibilidade de estar nos 
acompanhando e também 
se alegrar nesse tempo 
tão difícil e inesperado”, 
destaca. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Conta bancária para 
depósitos: 

Sicredi - AG: 0136 
Conta corrente: 71.590-5
ACI-E: CNPJ: 89.311. 427/0001 – 14

Contato via WhatsApp: (51) 9 9858 0040. 

“A gente tem amor pelo Rio 
Grande do Sul, então por 
todo este país,  onde tiver um 
gaúcho, existe a possibilidade 
de estar nos acompanhando”
Marcos Nunes Corrêa
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Batizado 
Quem foi levado a pia 

batismal da Igreja Matriz 
Santo Antônio de Relvado 
foi o pequeno Matheus 
Henrique Pascoali Nichel. 
Cumprindo todas as regras 
de segurança devido à 
pandemia, a Paróquia 
Santo Antônio de Relvado 
foi a pioneira da região 
alta do Vale do Taquari a 
celebrar batizados no ano 
de 2020.

JurEMIr VErsEttI.

Um aninho 
A princesa Cecília Graciola Fuhr completou seu 

1º aninho, no dia 27 de maio. Os pais Daniela e 
Felipe, a irmã Isabella e os avós desejam toda 
felicidade do mundo para esta linda menina.

Mãe e filha 
Momento ternura com 

a mamãe Ana Pelegrini 
e a filha Rejane Pelegrini 
Fortunato.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Família I
Momento descontração com a vó Ana Pelegrini, a mãe Rejane Fortunato e a neta 

Julia.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Aníver da Sofia 
Neste sábado ( 30),  

nossa pequena Sofia 
Tonini está completando 
8 aninhos. Toda a família 
lhe deseja muitos anos de 
vida e que Deus te proteja 
sempre. Te amamos!!!

 clIck lH
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Família II
Momento “a grande família” com a mamãe Jaqueline Siqueira e as 

filhas Jessika, Andra e Anakely e os netos Enzo Reginato e Thomas Junior 
Martins.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

João Miguel 
Fofurômetro em alta com o João Miguel que já 

completou oito meses. Ele é filho de Juliana Basseto 
Dalmolin e Tiago Dalmolin e mano do Marco Antônio 
Dalmolin.

MônIcA MOrás FOtOgrAFIA

Bem-vinda, Liz! 
No dia 15 de maio você chegou 

ao mundo, nossa Liz! Que data mais 
significativa pra nascer, no dia da 
família. O dia em que formamos 
a nossa família.  Você está nos 
mostrando o que é o amor e é por 
você que vamos viver! Te amamos 
Liz, com muito carinho dos pais 
Adriano e Camila Zeni.

Aníver do Pedro
Pedro Medina Schuh 

comemorou 7 anos na 
última terça-feira, dia 26 
de maio. Ele recebe o 
carinho e os parabéns dos 
pais Adilar e Patrícia. A 
família é de Roca Sales. 

55 anos de casado
Hoje, o casal Antoninho Bagnara e Inês Malacarne 

Bagnara comemoram 55 anos de matrimônio. Que Deus 
continue abençoando o casal.

Festa no GeCom!
O mês de maio foi movimentado no Grupo Encantado 

de Comunicação. Seis colegas estiveram de aniversário. 
Dia 05,  Jéssika Grassi e Evaldo Lang; 15, Henrique 
Pedersini; 16, Alan Mello; 20, Milton Fernando e 26, 
Rosane Colossi.  Saúde e felicidades!



M
I

X

O
P

IN
IÃ

O

PÁG 4  
29 DE MAIO 
DE 2020

fròtole del 
bigolin

Piada do pai e do 
filho na pescaria

O pai e o filho estavam se preparando para ir 
pescar, e o pai pergunta:

— Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
— Estou, mas a gente não ia pescar antes?

Piada sobre o 
encontro de dois 
amigos

Dois amigos se encontram, depois de muito 
tempo distantes:

— Puxa, quanto tempo? Como vão as coisas?
— Eu estou ótimo e você?
— Eu vou ser pai pela primeira vez!
— Que legal! Parabéns! E a sua mulher está 

feliz?
— Por enquanto está! Mas, na hora que ela 

souber, vai ficar uma fera!

Roubaram o carro
- Pai ! Pai ! - grita o filho do jardim - 

Acabaram de roubar nosso carro!
- Você viu os ladrões?
- Vi !
- E você acha que conseguiria reconhecê-los?
- Não, mas anotei a placa do carro.

Ingressos para 
Romeu e Julieta

Uma senhora chega à bilheteria do teatro e 
pede:

- Olá, quero dois ingressos.
O rapaz lá dentro pergunta:
- Para Romeu e Julieta?
- Não, para mim e para meu marido!
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Pode pintar uma oportunidade de ganhar uma graninha 
extra. Aí sim, hein? No trabalho, você vai querer mostrar 
todo seu potencial e suas ideias criativas te ajudarão a 
brilhar, mas nada de deixar isso subir a cabeça! 

Touro (21/4 a 20/5)
Use sua simpatia para conseguir o que deseja, Touro! 
E atenta porque alguém de longe pode te dar alguma 
alegria. Nesta semana, você terá facilidade para fazer 
acordos - vale aproveitar o momento.  

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Gêmeos, nesta semana você vai se preocupar mais com 
seu dinheiro. Uma ideia que você pode ter vai ajudar 
a dar uma guinada na sua carreira - não deixe passar, 
valeu?

Câncer (21/6 a 21/7)
Você saberá usar as palavras certas para convencer as 
pessoas nesta semana, Câncer. No trabalho, vai querer 
trabalhar em conjunto com os colegas, então é um 
ótimo momento para tarefas em equipe, mesmo que a 
distância.  

 Leão (22/7 a 22/8)
Fique na sua no serviço e não comente sobre seus 
planos com ninguém. Sei que você adora ser o centro 
das atenções, mas evite! Para quem está querendo 
mudar de emprego, podem surgir novas oportunidades. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Nesta semana você estará mais sociável e com 
facilidade para fazer novas amizades, meu querido 
virginiano. Você vai lutar com garra pelo que quer - 
ainda mais do que já faz normalmente. 

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, meu cristalzinho, chegou a hora de retomar 
aqueles projetos que você tinha deixado de lado - e ainda 
ter sucesso neles! Amém! Você também estará mais 
vaidoso(a), então vale tirar um tempinho para cuidar da 
aparência.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpianos e escorpianas, meus irmãos astrais! Saibam 
que o momento é ótimo para ter uma conversa séria 
com alguém que precisa, então, se tiver algum assunto 
pendente, este é o momento de resolver! 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, nesta semana você vai cumprir seus 
compromissos com a maior rapidez! Além disso, você 
pode ter ideias para fazer grana com algo feito em casa - 
bom momento pra aproveitar e aprimorar um hobby, hein.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Nesta semana você estará cheio de sorte com jogos, 
Caprica! Vale fazer uma fézinha, hein? Seu empenho e 
criatividade no serviço podem trazer mais grana, então 
dedique-se e vai com tudo.

Aquário (21/1 a 19/2)
Meus queridos aquarianos, o horóscopo semanal de 
vocês pede que cuidem melhor da saúde - Deus me livre, 
hein! Controlar os gastos também pode ser um desafio 
para você nesta semana, então cuidado pra não cair em 
tentação e comprar tudo o que vê pela frente. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixinhos e peixinhas, vocês estarão mais confiantes e 
sentirão que as coisas vão deslanchar nesta semana. No 
trabalho, busque aliados para cumprir suas metas. 


