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Clarissa e Jô 
se afastam 
de secretarias e 
Conzatti cogita 
apoiar duas 
mulheres

MAIS UMA
Live do Amor e 
Solidariedade 
mobiliza a 
região no dia 26 
| 20

DOUTOR 
RICARDO 
Filó virtual 
encanta a 
comunidade | 14

segurança
Menina de cinco 
anos segue 
internada após 
ser atingida por 
um caminhão 
em Muçum | 16

DESTAQUE 
DA SEMANA

ENCANTADO. VEREADORES SUGEREM PROJETO 
DE AUXÍLIO-ALUGUEL A EMPRESAS | 11

Encantado registra 
a terceira morte por 
Covid-19. 41 pessoas 

estão curadas

FOTOGRAFIA
Um novo olhar 
sobre o meio 
ambiente mobiliza 
encantadenses 
Capa Mix

No começo desta semana, as duas secretárias atenderam ao 
pedido do PSDB e se desligaram das funções para fi carem aptas a 

concorrerem no pleito de outubro aos cargos de prefeita e vice.

GUSTAVO HAMMAN DE FREITAS

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 7
Dália desenvolve ações e projetos
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encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense

 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580

EDIÇÃO Nº: 2.496
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
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lucca@rdencantado.com.br

Milton Fernando
COORDENADOR GERAL
milton@rdencantado.com.br

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

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

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

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 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 PESSOAL

RUDINEI FRANCISCO 
FELIPPI CHIELLA, 
protético de Encantado.

ILUSTRAÇÃO

30/05 – Mario Antonio de Maman, 89 anos.
Cemitério de Linha Capoeirinhas, Relvado. Funerária Arezi.

30/05 – Maria Madalena do Nascimento, 73 anos.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Arezi.

02/06 – Ignês Miriam Busnello, 81 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

02/06 – Etelvina Catarina Bonfanti, 89 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.

03/06 – Miria Neli Giongo Bratti, 87 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.

03/06 – Iris Esther Schmitz.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

ACREDITEM. Fui 
fazer uma pesquisa 

no meu bairro, 
no Porto Quinze, 
e de janeiro até 

agora as agentes de 
saúde praticamente 
não fizeram mais 

visitas às casas 
para procedimentos 

padrão, e muito 
menos para alertas 
e orientações contra 
a Covid-19. VIVA O 

BRASIL !!!!!      

CARRO 
AMARRADO

Em Encantado, vale 
tudo para não ter o 
veículo roubado.

Abandono de 
animais

Leitores reclamam que 
cachorros estão sendo 
abandonados na região, 
principalmente em Roca 
Sales e Muçum. Abandono 
de animais é crime.

BADERNEIROS 
SÃO IMUNES à 
COVID-19?

Nas últimas 
semanas, nas 
grandes cidades 

do país, especialmente 
em Brasília, manifestantes 
voluntários saíram às 
ruas em apoio a Jair 
Bolsonaro. São famílias 
que demonstram que os 
valores que o presidente 
defende também fazem 
parte de suas pautas 
e, de modo pacífico, 
tremulam suas bandeiras 
na esperança de um país 
melhor. 

Porém, no último 
domingo, torcidas 
organizadas de clubes de 
futebol paulistas, que todos 
conhecem pelo histórico 
de violência e mortes 
contra rivais, tomaram as 
ruas de São Paulo usando 
roupas pretas, gritando por 
democracia e contra Jair 
Messias, com o apoio de 
parlamentares e partidos 
políticos socialistas. 
Houve quebra-quebra, 
depredação, saques, 
agressões e até uma 
tentativa de homicídio 
contra um cidadão que 
participava da passeata a 
favor do governo federal. 
Naquela noite a imprensa 
nacional divulgava que o 
movimento baderneiro era 
pró-democracia, enquanto, 
para eles, os patriotas 
harmoniosos flertavam 
com a ditadura. Na 
segunda feira, em Curitiba, 
o Antifas, que nos Estados 
Unidos é considerado 
grupo criminoso e 
terrorista, iniciou nova 
balburdia, destruindo o 

patrimônio público e, 
pasmem, queimando 
um símbolo nacional, 
a Bandeira do Brasil. 
Essa mesma turma, 
que se mistura com 
os Black Blocks, outro 
grupo terrorista que 
promove o caos por 
onde passa, já foi 
responsável por deixar 
em estado vegetativo 
um brigadiano em 
Porto Alegre e matar 
um jornalista da TV 
Bandeirantes com um 
rojão na cabeça em 
2013.  Eles se dizem 
contra o fascismo, 
mas agem com o 
totalitarismo dos 
ditadores e vestem a 
famigerada Camicia 
Nera, símbolo 
dos apoiadores de 
Mussolini. 

Não se trata de 
gostar ou não de 
Bolsonaro, afinal, 
todos têm o direito 
à manifestação e ao 
debate divergente 
e produtivo para a 
sociedade, mas não 
se pode aceitar que 
bandidos banalizem a 
democracia, alegando 
antifascismo. O que eu 
lamento é  que esses 
criminosos, travestidos 
de democratas, 
recebam o apoio 
de certos grupos de 
comunicação que 
distorcem a narrativa 
para atingir um 
presidente que em seu 
governo jamais teve 
qualquer afirmação 
ou gesto que fira a 
democracia, mesmo 
sob ataques pouco 
republicanos por parte 
do STF. Aliás, pude 
perceber que, após 
semanas criticando 
os patriotas pelas 
caravanas dominicais 
em tempos de 
pandemia, a imprensa 
brasileira descobriu a 
imunidade à Covid-19. 
Ao louvarem as 
aglomerações do 
Antifas, sugerem que, 
gritando contra Deus, 
família e pátria, o vírus 
do morcego chinês 
jamais pegará você...
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Encantado tem o 
terceiro óbito por 
covid-19

Na noite do dia 03 
de junho, faleceu um 
senhor de 82 anos que 
estava internado na 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) do 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha de 
Encantado, desde o dia 
28 de maio. 

O paciente teve 
resultado positivo para 
a Covid-19 e, além 
disso, tinha sequelas 
neurológicas. Ao todo, 
segundo dados do 
Governo Estadual, 
Encantado tem 55 casos 
confirmados.

Na região alta do Vale do Taquari, 
Muçum, tem 12 casos confirmados; 
Roca Sales 11; Doutor Ricardo 
três e Nova Bréscia sete.  O Rio 
Grande do Sul tem 10.398 casos 
em 306 municípios;  258 óbitos; 
7897 pessoas recuperadas; 2230 em 
acompanhamento; 1662 hospitalizadas. 

Obs: Estes dados foram 
informados pelo Governo do RS até o 
encerramento da edição.

Conforme a assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Encantado, o município 
tem  49  casos confirmados, sendo 41 

considerados curados, uma pessoa está 
na UTI , uma internada no Hospital 
Beneficente Santa Terezinha (HBST), 
uma pessoa  internada no Hospital 
Bruno Born, duas em isolamento 
domiciliar  e três 3 óbitos.  
O município não tem nenhum caso em 
análise, 76 pessoas acompanhadas com 
síndromes gripais, 23 casos negativos e 
um descartado. Segundo a assessoria, 
a divergência em relação aos dados do 
estado é devido ao cartão SUS, pois os 
casos são computados de acordo com 
o cartão SUS, podendo haver casos que 
não foram comunicados a Encantado.

MUÇUM 

Empresas recebem 
orientações para 
evitar a proliferação 
do coronavírus

A Vigilância Sanitária e a Equipe 
de Saúde de Muçum realizam visitas 
nas empresas do município, a fim de 
fiscalizar as medidas tomadas para 
enfrentamento da proliferação da 
Covid-19.

O município tem sessenta e cinco 
indústrias e fábricas registradas. 
Conforme a portaria SS Nº 283/2020, 
fica determinado a estas a adoção de 

medidas de prevenção e controle da 
doença.

Desde o momento que o funcionário 
acessa a empresa, ele está sob 
responsabilidade desta. Para segurança 
do funcionário, a empresa deve impor 
o uso de equipamentos de proteção, 
como o de máscara, bem como 
fornecer sabão ou álcool gel 70% para 
higienização das mãos.

estado 

Governo cria canal 
de atendimento por 
chat ou telefone 
para esclarecer 
sobre Distanciamento 
Controlado

 Empresas recebem orientações

O governo do Estado disponibiliza 
dois novos canais de atendimento à 
sociedade gaúcha. Desde segunda-
feira (1º), é possível entrar em contato 
com o Executivo por meio de chat 
ou por telefone para esclarecer 
dúvidas a respeito do Distanciamento 
Controlado. “Queremos facilitar o 
atendimento ao cidadão, e a criação de 
ferramentas para tirar dúvidas vai ao 
encontro dessa ideia. Assim, estaremos 
nos aproximando cada vez mais da 
população”, ponderou o governador 
Eduardo Leite ao anunciar os novos 
canais na quinta-feira (04), durante 
transmissão ao vivo nas redes sociais.

Esclarecimentos sobre serviços 
prestados pelo Executivo também 
podem ocorrer pelos dois canais. Para 
entrar no chat, basta acessar os portais 
rs.gov.br (opção fale com o rs.gov) ou 
distanciamentocontrolado.rs.gov.br 
(opção acessar o chat). O atendimento 
telefônico funciona pelo número (51) 
3288-9364.

A iniciativa é liderada pela 
Secretaria de Governança e Gestão 
Estratégica (SGGE), por meio do 
Escritório de Desenvolvimento 
de Projetos (EDP) e da Procergs – 
Centro de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Estado. “Desde 
o início de nosso governo, temos 
promovido ações para desburocratizar 
a máquina pública. Um dos objetivos 

é transformar o governo em 100% 
digital. Isso significa estar na palma 
da mão dos gaúchos e facilitar a vida 
das pessoas”, avalia o titular da SGGE, 
Claudio Gastal.

Quem precisar de informações 
sobre o Distanciamento Controlado 
contará com uma equipe especializada 
disponível de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h. Para dúvidas sobre os 
serviços estaduais, o atendimento 
ocorre de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Pelo chat, é possível ainda 
acessar o atendimento do DetranRS.

Esses canais permanecerão 
disponíveis após a pandemia, 
oferecendo atendimento sobre outros 
temas relevantes na relação do 
cidadão com o governo do Estado. 
“Essa medida é mais um passo de um 
projeto bastante abrangente, de tornar 
o Executivo disponível aos gaúchos 
da maneira mais conveniente para 
cada um”, antecipou o diretor-geral do 
EDP, Hiparcio Stoffel, que detalhou o 
funcionamento dos novos canais de 
atendimento durante a transmissão ao 
vivo que o governador realizou ontem.

Canais de 
atendimento

• Chat: pelos sites rs.gov.br e 
distanciamentocontrolado.rs.gov.br

• Telefone: (51) 3288.9364

Para entrar no chat do portal rs.gov.br,  
basta clicar na opção FALE COM O RS.GOV 

fotos: Divulgação

googlE iMagENs
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DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

RS 129: primeiro quilômetro é 
pavimentado

Foi concluída nesta semana a pavimentação 
da primeira etapa (um quilômetro), da ERS 
129 trecho que liga Roca Sales a Colinas. O 
trabalho foi executado com recursos próprios da 
administração. O investimento é de cerca de R$ 
350 mil. Nos próximos dias deve ser instalada a 
sinalização deste trecho da rodovia. 

Grupo no Facebook valoriza 
e resgata a história do 
município

Criado há mais de um mês, o grupo “Roca Sales 
em Fotos” já tem cerca de 3.600 membros na rede 
social. A iniciativa surgiu da coordenadora de 
Cultura, Turismo e Eventos, Marlisa Sartori Bratti. 
O objetivo é de se criar um acervo da história 
do município. Nas postagens há fotos antigas e 
recentes de eventos, pontos turísticos, paisagens, 
empresas e prédios antigos. 

Vacinação contra a 
Influenza segue até o final 
do mês

A campanha de vacinação contra a In� uenza 
foi prorrogada até o dia 30 deste mês.  Agora, os 
professores das escolas públicas e privadas e os 
adultos de 55 a 59 anos  têm até o dia 30 de junho 
para se vacinar contra a doença. Esse período é 
também uma oportunidade para que as pessoas 
que fazem parte do público-alvo de todas as 
fases e que ainda não tomaram a dose, possam se 
imunizar. Tem direito a tomar a vacina: pessoas 
com mais de 60 anos, trabalhadores da área da 
saúde e segurança pública, doentes crônicos, 
pessoas privadas de liberdade, caminhoneiros e 
indígenas. Além desses, crianças de seis meses 
a menores de seis anos incompletos, gestantes e 
mulheres que acabaram de ter � lho. A vacina é 
aplicada de segunda a sexta-feira das 14h às 16h na 
Unidade Básica de Saúde Central.

um quilômetro 
da ers-129 
em direção a 
colinas foi 
pavimentado

DIVULGAÇÃO

LEILÃO Nº 01/2020 

O Município de Muçum, TORNA PÚBLICO,  
LEILÃO, do tipo MAIOR PREÇO que será 
realizado às 10:00 horas do 24 de junho 
de 2020,  Prefeitura, na  para a venda de 
bens inservíveis ( veículos) de propriedade do 
Município.O edital está disponível em  www.
mucum-rs.com.br

Muçum, 04 de junho de 2020

Lourival Aparecido Bernardino de Seixas
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 02/2020

LOURIVAL APARECIDO BERNARDINO DE 
SEIXAS, Prefeito Municipal de Muçum/RS, 
no uso de suas atribuições, torna pública a 
realização de Processo Seletivo Simplifi cado, 
para a função de Fonoaudiólogo, 
Fisioterapeuta, Assistente Social, 
Terapeuta Ocupacional.
Inscrições nos dias 05 a 15 de junho de 
2020, das 8h às 12h, na Secretaria de 
Administração.
Edital está disponível em www.mucum-rs.
com.br e no Mural da Prefeitura. 

Muçum, 04 de junho de 2020.

Lourival Aparecido Bernardino de Seixas
Prefeito Municipal

O prefeito de 
Imigrante, Celso Kaplan, 
é o novo presidente 
da Associação dos 
Municípios do Vale 
do Taquari (Amvat). 
A posse ocorreu nesta 
terça-feira (02.06) pela 
manhã, em reunião 
da diretoria, na sede 
da associação, em 
Estrela. Kaplan era o 
1º vice-presidente da 
associação e substituirá 
Marcos Martini, prefeito 
de Nova Bréscia, que 
ocupava a presidência 
desde janeiro deste ano. 
Martini apresentou sua 
renúncia em função da 
desincompatibilização 
do cargo, já que será 
candidato à reeleição.

“Estar à frente da 
Amvat foi um grande 
aprendizado. Pegamos 
um período em que os 
municípios enfrentam 
grande di� culdade 
� nanceira, passamos pela 
situação de quererem 
extinguir os municípios 
com menos de 5 mil 
habitantes, pegamos a 
questão da estiagem e, 
agora, a pandemia. Mas 
conseguimos encontrar 
caminhos, sempre com 
boa participação de 
prefeitos em todas as 
nossas decisões”, resume 
Martini.

O prefeito de 
Imigrante exercerá 
o cargo até o � nal 
do mandato da atual 
diretoria da Amvat, 
em janeiro de 2021. 
Conforme Kaplan, 
a intenção é dar 

REGIÃO

PREFEITO DE IMIGRANTE É O 
NOVO PRESIDENTE DA AMVAT

sequência ao trabalho 
que vinha sendo 
feito, num primeiro 
momento buscando 
o enfrentamento 
da pandemia do 
Coronavírus na região. 
Também quer  apoiar 
o setor primário, base 
econômica da maior 
parte das cidades do 
Vale, e reforçar a posição 
da entidade, contrária à 
realização das eleições em 
2020. “Estamos passando 
por uma crise na saúde e 
uma crise da economia. 
Não temos condições de 
fazer uma eleição neste 
momento”, destaca.

Na reunião desta 
terça-feira, entre os 
assuntos em pauta foi 
discutido ainda o pedido 
de auxílio do CRPO-
VT para a continuidade 
das obras do Centro 

Integrado de Comando 
e Controle Regional, que 
está em construção no 
município de Lajeado. 
Em correspondência 
assinada pelo 
prefeito de Lajeado, 
Marcelo Caumo; pelo 
comandante interino 
do CRPO-VT, Ten. Cel. 
Luís Marcelo Maya; 
promotor de Justiça 
Carlos Augusto Fioriolli 
e pelo presidente da 
Associação Lajeadense 
Pró-Segurança Pública, 
Fabrício Eduardo 
Schneider, é solicitado 
recurso para que 
as obras não sejam 

paralisadas, tendo em 
vista que havia verba 
a ser repassada pelo 
Ministério Público do 
Trabalho, mas com a 
pandemia houve uma 
interrupção temporária 
na interlocução com 
aquela instituição. “Na 
nossa próxima reunião 
vamos de� nir com 
qual participação os 
municípios da Amvat 
podem contribuir”, 
a� rma Kaplan. A 
associação deverá 
destinar parte do valor 
necessário para que 
as obras não sejam 
paralisadas.

kaplan recebeu o cargo de marcos martini, 
prefeito de nova bréscia

DIVULGAÇÃO
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os movimentos de adroaldo 
conzatti nos bastidores
Conzatti I

Falando à reportagem 
da Rádio Encantado, o 
prefeito de Encantado, 
Adroaldo Conzatti, disse 
que no momento não 
está preocupado com 
uma reeleição e sim em 
continuar “dando um 
rumo” para o município. 
“Penso no futuro de 
Encantado e não em 
reeleição”, salientou. 

Conzatti II 
Na entrevista, ele 

também ressaltou que 
podemos ter novidades 
nas próximas eleições. 
Segundo o gestor, 
poderemos ter um 
chapa composta por 
duas mulheres. 

Conzatti III
Coincidentemente, 

no início desta semana, 
duas secretárias do 
governo - Clarissa da 
Rosa Pretto Scatolla 
e Joanete Cardoso - 
deixaram os cargos da 
Saúde e Meio Ambiente e Assistência Social e Geral 
do Governo, respectivamente. Ambas tinham livre 
trânsito no paço municipal. 

Conzatti IV
Mesmo com opiniões contrárias, atualmente, 

Conzatti tem condições legais de ser candidato às 
eleições municipais. Por outro lado, não é de hoje que 
a família vem tentando persuadi-lo a não ser pré-
candidato à reeleição. Até que ponto isso vai pesar na 
decisão ninguém sabe. O resto é mimimi.

Brum 
O deputado Estadual Edson Brum con� rmou, nesta 

semana, que não será candidato à reeleição. Aliás, 
manifestou novamente o desejo de ser prefeito de 
Encantado. Inclusive, estipulou a data: daqui a 11 anos. 

Quebra-molas 
O vereador de Muçum, Gilmar Marcolin, indicou 

a colocação de quebra-molas na rua São Luiz, bem 
como a construção de calçadas de passeio na extensão 
da rua. Como justi� cativa, Marcolin ressaltou que 
os veículos transitam pelo local em alta velocidade 
colocando em risco a vida de pedestres e moradores.  
Inclusive, há relato de morte de animais domésticos. 

Segurança 
O vereador Alex Colossi solicitou a instalação 

de redutor de velocidade juntamente com faixa 
de segurança na rua São Cristóvão, em frente ao 
mercado de Arlei Coletti, no bairro Fátima. No local 
já existe um quebra-molas, mas não está resolvendo o 
problema. 

Boca de lobo 
Colossi também solicitou a instalação de mais uma 

boca de lobo no � nal da rua Barão do Rio Branco, 
próximo à residência do sr. Jurandir Prudêncio. O 
pedido justi� ca-se em razão de que quando chove a 
boca de lobo existente no local não dá conta de escoar 
a água. 

Resolução 
Desde o � nal de maio, a mesa diretora da Câmara 

de Vereadores de Muçum autorizou a reabertura 
do acesso da imprensa e público, bem como o uso 
obrigatório de máscaras nas sessões plenárias. Pela 
resolução, deverá obedecer no máximo 25% da 
capacidade de ocupação total. 

Quadra esportiva 
Uma das antigas prioridades e reinvindicações 

do município de Muçum foi inaugurada. A quadra 
esportiva na linha 28 de Setembro, foi inaugurada 
na última sexta-feira (29). Respeitando normas de 
prevenção a proliferação da Covid-19, o prefeito 
Lourival de Seixas e autoridades estiveram no local 
entregando a edi� cação. 

Emenda 
Com 800 m², a quadra consumiu R$ 250 mil, 

recurso que foi conquistado junto ao Ministério 
dos Esportes, via emenda parlamentar do deputado 
federal Alceu Moreira. Ela contempla as práticas de 
futsal, voleibol e basquete. A localidade que possuía 
apenas com um antigo salão de madeira, contará com 
o espaço para eventos da comunidade. 

Combate ao êxodo rural 
A iniciativa é vista ainda como auxiliar no combate 

ao êxodo rural e promoção da sucessão familiar. A 
comunidade bene� ciada conta com crescimento 
populacional, em virtude do desenvolvimento das 
atividades de suinocultura. Conforme o prefeito, o 
auxílio do Governo Federal foi lembrado em todas as 
obras da atual gestão e só foram possíveis graças ao 
apoio das lideranças políticas.

José Marcolin 
Uma quadra neste padrão será, agora, edi� cada no 

bairro José Marcolin. A previsão é de que a obra inicie 
entre o � nal deste ano e início de 2021. A construção 
será viabilizada através de conquista de emenda 
parlamentar de R$ 238 mil, através do deputado 
federal Danrlei de Deus e contrapartida municipal. 

aos 80 anos, 
prefeito 
conzatti afirma 
que ainda 
não pensa em 
reeleição

brum voltou 
a falar na 
vontade de 
assumir a 
prefeitura de 
encantado
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

no brasil das 
fake news

Na manhã da terça-feira (02), o 
deputado estadual Edson Brum (MDB) 
participou de uma videoconferência 
diretamente da sede do Grupo 
Encantado de Comunicação 
(GECom), em Encantado. A reunião 
virtual era da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul.

“Eu estava em Encantado para um 
compromisso pessoal e aproveitei na 
sede do GECom para participar da 
reunião virtual. Nós apreciamos mais 
de 30 projetos e também distribuímos 
para relatórios. Nesta comissão entram 
todas as propostas, sobre todos os 
setores da sociedade. Nós discutimos 
e em seguida distribuímos para outras 
comissões. Posteriormente eles seguem 
para a votação”, explica Brum, que neste 
ano é vice-presidente da CCJ e já foi 

presidente no ano passado.  
A CCJ tem a competência de 

apreciar todos os projetos que tramitam 
na Assembleia, antes que eles sejam 
votados em Plenário pelos Deputados. 
A Comissão avalia os aspectos 
constitucional, legal e jurídico das 
proposições. Além disso, emite parecer 
sobre matérias relativas à organização 
do Estado e dos Poderes; intervenção 
federal e estadual; transferência 
da sede da Assembleia; perda de 
mandato de deputado; renúncia 
de deputado; direitos e deveres do 
mandato parlamentar; destituição 
do Procurador-Geral de Justiça; 
afastamento do governador e vice-
governador, e ainda, aprecia pedidos 
de instauração de processo nos crimes 
de responsabilidade praticados por 
autoridades.

ENCANTADO

Edson Brum participa de 
reunião da Assembleia 
Legislativa diretamente 
da sede do GECom

diretor do gecom, antonio alberto lucca, 
com o deputado edson brum

GABRIEL LUCCA

No país tomou conta um debate sobre fake news e liberdade de expressão, 
principalmente depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou 
à Polícia Federal uma operação contra deputados, políticos, empresários, 

jornalistas e redes sociais, defensores do presidente Bolsonaro e críticos do 
Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos Estados. A decisão ilegal e 
autoritária do ministro está na esteira do posicionamento absurdo do presidente 
do STF, Dias To� oli, que em abril de 2019 investiu contra a Revista Crusoé e o 
site O Antagonista, incomodado com matérias críticas. O ministro Alexandre de 
Moraes assumiu os papéis de investigador, acusador e julgador, extrapolando as 
funções do Supremo de velar pela Constituição, não trata de fake news. Portanto 
é um atentado e uma intimidação à liberdade de expressão. Se algum membro 
dos Poderes Executivo, Judiciário ou Legislativo se julgar injustiçado por notícias 
ou acusações infundadas que mova processos por calúnia, difamação e injúria, 
crimes previstos na legislação. O STF adota medidas de um tribunal de exceção 
que enfraquecem e minam a sua credibilidade. E o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, quer retomar os trabalhos da CPI mista, de deputados e senadores, 
que trata do assunto.

DEFINIÇÃO
Em sua coluna, Alexandre Garcia (Gazeta do Povo) deu uma explicação 

didática: “Quando alguém ameaça tocar fogo no STF, isso não é fake news, é 
crime de ameaça previsto no Código Penal. Quando alguém escreve que a mulher 
de um juiz está vendendo sentença e não prova, isso é crime de calúnia. Quando 
alguém ofende uma autoridade está cometendo injúria. Nada disso é fake news. 
Fake news é, por exemplo, dizer que tinha 150 automóveis numa manifestação 
recente, em Brasília, quando eu contei 800. Isso é fake news. Fake news foi, na 
parada de 7 de setembro de 1980, quando eu contei 60 mil pessoas, todos os 
demais jornalistas dizerem que tinha 17 mil pessoas porque não gostavam dos 
‘milicos’. Isso é fake news: é mentira, é notícia falsa, não devemos confundir. 
Aliás, também no domingo (dia 31) houve confronto, envolvendo grupos com 
todos os métodos fascistas (semelhante aos Camicia Nera dos seguidores de 
Mussolini) que jogavam pedras na polícia em São Paulo e o jornalismo disse que 
era uma manifestação antifascista. Era exatamente uma manifestação fascista. 
Isso é fake news”.

BAGUNÇA
Endosso a a� rmação do jornalista Guilherme Baumhardt, da Rádio Guaíba, 

publicado no Correio do Povo: “o inquérito das fake news é um bom exemplo 
da bagunça em que se transformou o país. Quando o STF se diz vítima e assume 
o protagonismo de todas as etapas de um processo legal – ele mesmo investiga, 
apura e julga – acaba enfraquecendo as demais instituições. E alguns podem 
entender um recado equivocado: faça justiça com as próprias mãos”.

LEITE E RACISMO
Li no Blog do amigo José Luiz Previdi, que uma antropóloga, com doutorado 

na Unicamp (São Paulo), criticou o presidente Bolsonaro ao nazismo por ter 
tomado um copo de leite, um símbolo nazista da supremacia racial. É muita 
imbecibilidade. O presidente bebeu ao participar da manifestação “Desa� o do 
Leite”, um evento tradicional em defesa do consumo do produto, promovido 
pela cadeia produtiva do setor. O que pensarão os produtores de leite da nossa 
região que trabalham diariamente para oferecer à população as proteínas dos 
laticínios. É como disse o professor da FGV, Xico Graziano: “Quem toma leite 
não é de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Toma leite quem é sadio. 
E sábio”. 

O Ministério da Saúde prorrogou 
o período da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
(In� uenza) até o dia 30 de junho 
para os grupos prioritários. A 
terceira e última fase contempla 
os grupos formados por pessoas 
com de� ciência, crianças de seis 
meses a menores de seis anos, 
gestantes, puérperas, professores, 
povos indígenas e pessoas de 55 a 
59 anos de idade. A vacinação está 
ocorrendo em todos os Postos de Saúde. Para as crianças (de seis meses a menores 
de seis anos), a vacinação está sendo realizada somente no Posto de Saúde 
Navegantes das 7h30min às 11h20min e das 13h às 16h45min.

ENCANTADO

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA GRIPE INFLUENZA 
É PRORROGADA

DIVULGAÇÃO
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encantado

Dália desenvolve ações e projetos 
para preservação ambiental

mobilização envolve funcionários e comunidade

EM DIA COM O 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

A Cooperativa Dália Alimentos também é 
assídua à legislação, possuindo em dia e em 
todas as plantas fabris e nas granjas próprias 
o Licenciamento Ambiental. Orienta-se, ainda, 
que todos os associados possuam as Licenças 
Ambientais de Operação para funcionamento 
das granjas suinícolas. Essa é a premissa para o 
bom funcionamento das indústrias, das granjas, 
do alojamento e manejo dos animais.

Estamos na 
Semana do 
Meio Ambiente 

e a Cooperativa 
Dália Alimentos, 
ambientalmente 
correta, realiza 
anualmente ações 
específicas envolvendo 
funcionários e 
comunidade no Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente, instituído 
em 5 de junho de 1972 
pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
durante conferência 
em Estocolmo, na 
Suécia. Neste ano, 
face à pandemia do 
coronavírus, a ação 
pontual da Dália foi 
cancelada, contudo, o 
trabalho desenvolvido 
durante todo o ano em 
prol do meio ambiente 
permanece sendo 
executado ativamente.

A química industrial 
e supervisora de 
Laboratórios Matriz, 
Graziela C.C. Botega, 
cita três exemplos de 
ações promovidas 
pela Dália. O primeiro 
refere-se à Logística 
Reversa de Embalagens, 
projeto do qual a 
cooperativa participa 
desde 2015 em nível 
nacional. O valor pago 
ao projeto, calculado 
pela quantidade 
e pelo peso das 
embalagens dispostas 
no mercado, custeia 
as ações de melhorias 
e de conscientização 
da população em 
reciclar, adequar as 
empresas recicladoras, 
capacitar catadores 
de cooperativas 
recicladoras etc.

O segundo consiste 
na Gestão de Resíduos 
Sólidos com a 
destinação adequada 
e correta de todos 
os resíduos gerados 
pelas indústrias. Em 
2019 a Dália destinou 
à reciclagem 556 
toneladas de materiais 
como plástico, papel e 
papelão.

Uso de energia 
limpa

Ainda neste ano, a Dália Alimentos recebeu, 
pelo terceiro ano consecutivo, o Certificado 
de Uso de Energia Limpa e Renovável da 
Empresa Mercatto Energia, especializada 
na comercialização e gestão de energia. A 
certificação visa reconhecer empresas que 
utilizam em suas atividades energia limpa 
gerada a partir de fontes renováveis. Por meio 
dessa prática, a Dália Alimentos contribui para 
o desenvolvimento de uma matriz energética 
mais sustentável, reduzindo a emissão de Gases 
do Efeito Estufa (GEE). No período de janeiro 
a dezembro de 2019, as emissões desses gases 
foram reduzidas em 2.966,67 toneladas de Gás 
Carbônico (CO2).

Plantio de mudas 
nativas

A engenheira ambiental, Andrieta Anater 
Werner, relata o plantio de 1.788 mudas nativas 
nas unidades industriais e nas granjas da Dália 
Alimentos nos meses de maio e junho de 2019. 
O principal objetivo foi a manutenção ambiental, 
além de atender às exigências da legislação para os 
licenciamentos ambientais. Outro item ressaltado 
são as Bombas de Alta Pressão e Baixa Vazão 
para Higienização das Granjas, indispensável 
para a limpeza após o carregamento de cada lote 
de suíno, retirando ou diminuindo a fonte de 
contaminação que venha a prejudicar a saúde 
dos animais. Para que a lavagem das construções 
seja adequada e sem grande desperdício de água, 
orienta-se a utilização de equipamento de alta 
pressão e de baixa vazão de água, pois a pressão 
auxiliará na remoção das sujidades e a água será 
utilizada de forma consciente.

vista do parque dália em encantado

Embalagens Tetra Pak prensadas na unidade  
de Arroio do Meio e encaminhadas à reciclagem

Central de Resíduos no frigorífico de suínos em Encantado

RUDIMAR PICCININI/DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ADROALDO CONZATTI
“Poderemos ter duas mulheres 
concorrendo à prefeita e à vice“

encantadoDECLARAÇÃO DO PREFEITO FOI FEITA DURANTE ENTREVISTA AO GECOM

O prefeito de 
Encantado, 
Adroaldo 

Conzatti, foi 
entrevistado pelo 
Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom) durante 
o programa 
Panorama, 
da Rádio 
Encantado, na 
manhã de sábado 
(30). Confira 
os principais 
momentos da 
conversa, que foi 
conduzida pelo 
radialista Claudinei 
Cofferri.

Retorno  
das aulas

As aulas, o governador prorrogou 
por mais um mês. As crianças vão ficar 
em casa recebendo o acompanhamento 
via internet e também por meio da 
entrega dos materiais. Infelizmente 
não deu para retornar. Em primeiro 
lugar está a saúde das pessoas. A nossa 
secretaria de Educação, professores e 
diretores continuam atuando. Isso tem 
que funcionar da maneira possível para 
chegar a todas as casas. Nem todos tem 
internet em casa, um celular que possa 
acessar e ter o acompanhamento das 
aulas. É um período complicado, mas 
deve servir para a gente tirar as lições. 
Quem não tem o acesso via internet, 
as escolas entregam diretamente às 
crianças ou tem plantão permanente 
nas escolas para orientação. É um 
período muito complicado porque 
o aluno precisa ter 800 horas-aula 
durante o ano. Quantas horas-aula ele 
vai ter esse ano? Se ele está em casa, 
pela internet, quanto tempo ele fica 
fazendo o trabalho? Eu não sei. Ele fica 
as quatro horas por dia? Pode ter alguns 
que ficam mais. Mas vai haver uma 
diferença muito grande. Vai ser um ano 
em que as diferenças vão se acentuar 

ainda mais. Os pais que podem 
acompanhar melhor os seus filhos 
dão uma qualidade melhor. Agora, os 
pais que trabalham todo dia, com os 
filhos em casa, de que forma fazem esse 
acompanhamento? É muito mais difícil. 
Para vencer essas etapas vai se precisar 
de muito esforço de todos. É um ano 
diferente. A gente lamenta muito que 
não tem aula presencial. Esperamos 
que no final desse mês a coisa volte 
em grande parte à normalidade. Por 
enquanto não dá para assegurar nada.

Terrenos baldios 
na entrada da 
cidade

A responsabilidade sempre da 
limpeza dos terrenos é do proprietário, 
inclusive, as calçadas. A entrada da 
cidade realmente tem um cartão 
postal muito negativo que é o prédio 
de propriedade do Curtume Aimoré, 
mas que está inativo por muito tempo. 
Estivemos conversando com diretores 
do Banrisul, porque esse prédio está em 
garantia de financiamento do Banrisul, 
para ver qual destino poderia ser 
dado. Mas a questão está complicada, 
está enrolada. Diariamente estamos 
batalhando para isso. Esperamos que 

até o final do mandato a gente dê 
um encaminhamento definitivo para 
aquele prédio. O pensamento era poder 
utilizá-lo dentro de uma parceria 
entre governo do Estado, Prefeitura, 
Banrisul e a Uergs para poder implantar 
projetos na área de tecnologia. Mas 
por enquanto estamos lamentando 
que não foi possível implantar, mas 
não desistimos da ideia, porque é uma 
necessidade. 

Saúde pós-
pandemia

Vejam o quanto a tecnologia é 
importante. Eu devo antecipar para 
que as pessoas já estejam pensando. 
Vai passar a pandemia, mas a saúde 
vai ser tratada de uma forma diferente, 
vai ter uma mudança muito grande 
pós-pandemia. Todos os atendimentos 
em nível de Brasil e mundo vão ser 
via agendamento prévio. Então, 
não poderá mais haver fila em lugar 
nenhum, principalmente, nos postos 
de saúde. Tudo vai ser agendado. Vai 
ser 7h02min, 7h05min, 7h15min, 
7h20min, 9h40min e assim vai todo o 
dia. Não vai mais ter fila para receber 
o atendimento. Estejam presentes 
para isso. Vai ser um legado positivo, 

que vai exigir uma adequação das 
pessoas e das administrações. Estamos 
pensando também na farmácia, 
tudo por agendamento para retirar o 
medicamento. Isso é para facilitar para 
todos. 

Atendimento  
das creches

Dependemos da decisão do governo 
do Estado. A princípio está dito para 
julho, mas não sabemos se isso vai 
acontecer. Além disso, provavelmente, a 
volta será por etapas. Não vão ser todas 
as creches. De 3, 4, 5 anos numa data e 
de 0 a 3 anos em outra data. Mas isso 
não está valendo. Tem que aguardar. O 
certo é que esse mês de junho não vão 
funcionar as creches.

Salário dos 
servidores

Não haverá redução de salário dos 
servidores. A Câmara de Vereadores 
nos aprovou nesta semana e vamos 
pagar um acréscimo de 2,5% na folha 
dos servidores, dos estatutários. 
Temos os terceirizados que seguem os 
contratos de suas empresas. 

continua na página ao lado

prefeito 
participou 
do programa 
panorama 
da rádio 
encantado no 
sábado (30)

VANESSA PALIOSA
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Orçamento 
da Câmara

Como é o percentual da Câmara? Os vereadores 
têm 7% sobre a receita livre do município. Muita 
gente confunde, inclusive, muitos vereadores. Eles 
dizem, “gastamos só 3%, 4% do orçamento“. Mas o 
gasto chega no teto do 7% do orçamento livre. Porque 
aquele dinheiro que vem, por exemplo, agora para 
combater a Covid-19, que vem específico para ser 
dirigido ao hospital, ele não entra no orçamento, 
não se pode dar outro destino, nem um tostão para 
nada, nem para pagar vereador, nem para pagar 
salário de servidor, de prefeito. Não pode se tirar 
nenhum tostão. Aí confunde. O município arrecadou 
R$ 40 milhões desse tipo de dinheiro. Por exemplo, 
o dinheiro que vai para o Centro Especializado de 
Reabilitação, que atende a região toda, o município 
recebe do Ministério de Saúde R$ 140 mil por 
mês. Repassa integralmente para a APAE esse 
valor. Ninguém pode gastar nenhum tostão desse 
dinheiro. Não dá para fazer essa conta, “teve tanto 
de arrecadação e gastou X por cento“. Não, estão 
gastando o 7% de arrecadação própria do município. 
Então, é o 7%. Não é aquilo que se diz que é 3%, 4%. 
Em cima desse valor é que os vereadores estabelecem 
os seus salários. E os salários sempre são definidos 
para a próxima legislatura.

Adiamento 
das eleições

Pelo que eu vejo, não tem clima para fazer 
campanha. Não tem como qualquer candidato de 
qualquer partido sair e expor suas propostas. Não dá 
para fazer aglomeração, vai se expor como. É muito 
arriscado. Provavelmente terá uma prorrogação de 
mandato ou vão postergar a data da eleição (hoje, é 
4 de outubro). Mas tem que acontecer agora dentro 
desse mês.

Candidato 
à reeleição

Não sei. Tenho dito que o meu foco é concluir o 
mandato bem. Até fui alvo de críticas, mas o meu 
foco é voltado para as futuras gerações, não para as 
próximas eleições. É fazer uma gestão que atenda 
a estrutura básica da cidade que vá servir para as 
futuras gerações. Porque se você não olha assim, só 
resolve o dia a dia e o amanhã? 

duas mulheres
Encantado poderá ter uma novidade. Uma mulher 

concorrendo a prefeita e uma a vice. Pode acontecer. 
Está se desenhando alguma coisa nesse sentido. Mas 
tudo ainda são hipóteses. 

Academias  
ao ar livre

Instalamos mais de 20 academias. Falta instalar 
uma série de equipamentos em Jacarezinho, que já 
estão comprados e pagos. Só falta instalar. A ideia é 
tirar a academia em frente ao Clube Serrano e trazer 
para o lado, em um terreno que vai ser cedido pelo 
próprio clube. Ali vão ser instalados os equipamentos 
de ginástica e mais os brinquedos. Não conseguimos 
mexer ainda porque falta vir uma concessão de 
parte do Clube Serrano, que temos que passar para a 
Câmara nos autorizar a fazer o convênio. 

Equipe de saúde
Nossa equipe está toda voltada para o combate ao 

coronavirus, que é o que assusta a todos. Temos que 
cumprimentar toda nossa equipe de saúde que faz 
um excelente trabalho, uma dedicação e preocupação 
muito grande. Os médicos, hospital, todos estão 
altamente envolvidos. 

Atendimentos 
na saúde

Há limitações no atendimento da saúde em função 
da pandemia. Os hospitais estão vazios porque tudo 
está voltado para a pandemia. Sou crítico disso 
porque as pessoas continuam com todos os problemas 
de saúde e mais o coronavirus. Não poderia ter sido 
feito dessa forma como foi feito em nível de Brasil. 
Deu-se prioridade absoluta ao coronavírus e se 
esqueceu dos outros problemas de saúde. É preciso 
que volte à normalidade o mais rápido possível. 

Queda de receita em 
função da pandemia

Esse mês de maio, em Encantado deve cair uns R$ 
500 mil. Por esse decreto do Presidente da República 
que afirma que vem o pagamento até o dia 8, para ser 
liberado no dia 10 de junho, vai vir um valor superior 
a isso. Então nossa arrecadação vai ficar equilibrada. 
O outro ponto que saiu essa semana, o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
em Encantado, de janeiro a abril, teve um acréscimo 
de 48 trabalhadores, com carteira assinada. Não 
temos os dados de maio. Encantado se comportou 
relativamente bem em função da situação, pelo fato 
de que produzimos muito alimento e tivemos as 
empresas de cosméticos, que produzem álcool gel, 
que, além de não reduzir funcionários, algumas 
aumentaram o quadro. Isso supriu a decadência que 
tivemos na área do comércio. Esperamos que, nos 
próximos meses, a movimentação do comércio volte 
a se recuperar e também os postos de trabalho que 
foram perdidos.

Relação com os 
vereadores

Os vereadores têm um poder independente. A 
gente respeita as decisões deles, embora muitas vezes 
não concorde. Temos que cumprir as determinações 
estabelecidas pelo legislativo. No país temos três 
poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Temos que respeitar as decisões de cada um dentro 
de seus limites e procurar fazer o melhor pela 
comunidade. Muitas vezes não fecha os pensamentos 
e projetos de um poder com o outro, mas isso não 
quer dizer que não tenha que respeitar a posição de 
cada um. 

Asfalto  
comunitário

Estava previsto o acesso de 1,3 mil metros, que 
sai da barra do Coqueiro em direção a São Brás 
e Divertida. Mas depende de um convênio com 
Relvado. O entendimento da Câmara foi de não 
aprovar o convênio. Perante essa demora e o tempo 
passando saltamos para linha Azevedo, que era o 
segundo projeto. Então trabalhamos hoje em linha 
Azevedo, que liga o final do calçamento de Palmas 
até a comunidade de Azevedo, em torno de 2,5 
quilômetros. Depois, se a Câmara aprovar o convênio 
com Relvado, vamos voltar a fazer o trecho de 
Valdástico. Senão vamos saltar para a linha São Luiz, 
onde tem os condomínios de frangos da Dália. Um 
deles já está com a metade da população de frangos e 
a Dália já começou a construção do segundo. A ideia 
é ainda neste ano fazer o asfaltamento de parte desse 
acesso. Vai sobrar uns 70 quilômetros de estradas que 
as próximas gestões deverão dar sequência. Dentro de 
90 dias vamos concluir também todos os calçamentos 
na área urbana. São mais de 200 mil metros 
quadrados que vamos concluir de paralelepípedo. 
Mas não é só o calçamento, é saneamento básico. Os 
esgotos são canalizados, os meio fios, as bocas de lobo 
e a última etapa que é o calçamento.

Estrada São José
Vai ser feito o calçamento no bairro São José, 

no trecho que liga à subida da Lagoa da Garibaldi, 
no bairro Lambari. Agora estamos concluindo o 
alargamento da estrada da Picada Santa Clara e a 
colocação dos meio fios, que dá acesso à granja da 
Dália. Em seguida inicia a pavimentação. Depois 
deverá começar o trabalho básico na Estrada São José. 
São quase dez mil metros quadrados de calçamento. 
Negociamos com os moradores. A pedra vem de 
Nova Prata, é uma pedra boa. 

Compra da área 
próxima ao Parque 

A ideia dessa nova área é não construir 
absolutamente nada. O Parque João Batista Marchese 
foi adquirido em 1965, depois se comprou mais uma 
parte onde tem a área de rodeios. A ideia é não fazer 
nenhuma construção. Deixar para estacionamento 
e áreas de lazer. O parque está muito congestionado 
de construções na área central. Ele precisa ser aberto. 
Essa é a visão que a gente tem. Durante os eventos 
vai ter espaço para estacionamento com segurança 
e, durante o tempo todo, vai ter espaço de lazer para 
as pessoas, com área aberta, livre e não com área 
construída. 

colocação do 
meio-fio na Rua Rio 
Grande do Sul, na 
Picada Santa Clara

DIVULGAÇÃO
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encantado

Secretárias deixam o cargo 
de olho nas eleições municipais 

as duas se afastaram a pedido do partido do prefeito

Após o prefeito 
Adroaldo 
Conzatti 

revelar em entrevista 
ao Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom), no sábado 
(30), que existe a 
possibilidade de duas 
mulheres concorrerem 
à prefeita e à vice nas 
eleições municipais, a 
segunda-feira (1º), por 
coincidência, marcou a 
saída de duas secretárias 
da Administração 
Municipal. Joanete 
Masiero deixou a 
secretaria Geral de 
Governo e Clarissa da 
Rosa Pretto Scattola a 
pasta da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social. Paola Silveira 
e Cassiano de Freitas, 
que já integravam o 
quadro de servidores 
do governo, assumem 
as funções. Assim, com 
quatro meses antes 
da data do pleito (4 
de outubro), Joanete 
e Clarissa estão aptas 
a disputar cargos pela 
majoritária.

Diogo Daroit Fedrizzi 
 jornalista

Joanete Masiero explica que a 
saída do cargo atende a um pedido 
do partido, o PSDB. Nos próximos 
30 dias, ela seguirá em outra função 
como CC, a fim de dar respaldo ao 
trabalho da nova secretária. Jô, como 
é conhecida, admite a possibilidade 
de concorrer à prefeita ou à vice, 
em uma chapa de sucessão ao atual 
governo. “Aceito o desafio de ficar 
à disposição do partido. Não sei se 
serei pré-candidata. Nesse momento, 
estou apenas cumprindo os prazos da 
legislação eleitoral para ficar livre caso 
necessitar. Se precisarem de mim, para 
a minha cidade eu faço questão de 
trabalhar. Não tenho medo”, garante.

Nos 10 anos e meio de vida pública, 
desde o período em que integrou 
a equipe na gestão do ex-prefeito 
Paulo Costi, Jô comenta que sempre 
trabalhou sem marcar partido A 
ou B. Nesse tempo ocupou várias 
funções dentro da Prefeitura, desde 
os setores de compras, licitações, 
cadastro, chefia de gabinete, até chegar 
à função de secretária no governo de 
Adroaldo Conzatti. “Abracei quatro 
áreas: administração, planejamento, 
desenvolvimento e turismo, todas elas 
faziam parte da secretaria Geral, além 
de alguns meses nas Obras”, salienta. 

Aliás, ela não poupa elogios ao 
modelo de gestão do atual prefeito 
de Encantado. “É uma administração 
muito diferente se comparada aos 
anos anteriores. Foi uma experiência 

imensurável, fantástica, de aprendizado 
enorme. O Adroaldo é muito 
visionário, de enxergar o futuro”, 
destaca, ao mesmo tempo em que 
lamenta o fato de não ter conseguido 
implantar a secretaria de Ciência, 
Inovação e Tecnologia. “Era o momento 
mais adequado, justamente agora, na 
pandemia. Uma pena que os vereadores 
não entenderam assim”, lamentou.

Uma das frustrações da vida 
pública, segundo ela, é não conseguir 
concluir os projetos dentro do 
mandato, além de não ter condições 
de atender a todas as pessoas. “Mas 
sempre dei meu máximo. E é muito 
gratificante quando recebemos uma 
palavra de reconhecimento, um 
muito obrigado. Isso nos fortalece a 
buscar mais”, diz. Prova disso foi o 
trabalho de coordenação das obras de 
calçamento, que pavimentou 202 mil 
metros quadrados. “As pessoas ficaram 
muito felizes. É uma obra que traz 
saúde para as pessoas, pois você tira o 
barro, a poeira, coloca rede de esgoto. 
Estamos no final desse grande projeto. 
Vamos deixar uma cidade mais limpa. 
Isso me satisfaz muito”, acrescenta. 
Jô também reconhece a importância 
dos servidores concursados. 
“Precisamos muito deles. Temos que 
ser humildes para aprender com eles. 
E  aprendizado que adquiri na vida 
pública também devo aos concursados. 
Em cada setor, sempre fui muito bem 
recebida”, conclui.

paola, joanete, 
conzatti, clarissa 
e cassiano

“O objetivo era manter 
o que estava bom e 
melhorar o que era 
preciso”, avalia Clarissa

Clarissa da Rosa Pretto Scatolla também 
argumenta que deixou a pasta por orientação do 
partido, a fim de não perder o prazo do calendário 
eleitoral. Porém, ela segue auxiliando na continuidade 
dos trabalhos de enfrentamento à Covid-19 e da 
secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social.

Ao avaliar o trabalho realizado no tempo em 
que esteve à frente da pasta, Clarissa afirma que o 
objetivo era manter o que estava bom e melhorar 
o que era preciso. “Nesses quatro anos, muita 
coisa boa se deu continuidade, outras melhoramos 
muito e aumentamos ainda mais os atendimentos. 
Criamos a Casa da Mulher, onde as gestantes têm o 
acompanhamento integral antes e após o nascimento 
do bebê, conseguimos viabilizar o inicio dos serviços 
do Centro Especializado de Reabilitação (CER) e este 
ano ainda conseguimos, com esforços de todos, a 
tão sonhada UTI. Com certeza tem muito a ser feito 
ainda”, comenta.

Segundo ela, nesse momento de pandemia foi 
preciso se unir e se reinventar para comandar as três 
áreas. “A assistência social foi outro ponto crucial em 
que toda a comunidade ajudou com as mais diversas 
doações”, acrescentou. “A vigilância sanitária do 
município, juntamente com as empresas, indústrias, 
comércio e a comunidade, precisaram se preocupar 
e, assim, se engajarem nos cuidados necessários para 
evitar a circulação do vírus. Com isso, posso concluir 
que até o momento tivemos resultados positivos no 
enfrentamento à doença”.

Sobre a possibilidade de concorrer nas próximas 
eleições, Clarissa é objetiva. “Estou à disposição do 
meu partido, o PSDB”.

GISELE FERABOLI/DIVULGAÇÃO

“Aceito o desafio de ficar à  
disposição do partido”, diz Jô

joanete masiero

clarissa scatolla
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Os vereadores 
Diego Pretto 
(PP), Marino 

Deves (PP) e Andresa 
de Souza/Yê (MDB) 
apresentaram um 
anteprojeto de lei que 
institui o Programa 
Emergencial de auxílio a 
empresas dos ramos do 
Comércio e Prestação de 
Serviços, formais, para o 
enfrentamento do estado 
de Calamidade Pública, 
decorrente da pandemia 
da Covid-19. 

De acordo com o 
presidente Diego Pretto, 
o auxílio chega a 30% 
dos alugueis. “A ideia é 
termos até R$ 430 mil 
de custos por mês. A 
gente imagina que vamos 
contribuir para manter as 
nossas empresas abertas, 

em funcionamento 
e empregando os 
nossos cidadãos. A 
ideia é realmente um 
auxílio. Imaginamos 
que a capacidade 
de investimento do 
município está saudável. 
Agora chegou mais 
R$ 2,6 milhões. Quem 
sabe a gente consiga 
fazer com que um 
pouco desse recurso vá 
aos empreendedores, 
aos prestadores de 
serviços, que estão nesse 
momento já iniciando a 
sentir todo impacto que 
essa crise está gerando”, 
comentou. “É um auxílio 
para o pagamento de 
locação de imóveis em 
30% do valor do aluguel 
em 15 de março desse 
ano”.

encantado

Vereadores sugerem auxílio-
aluguel de 30% a empresas

projeto precisa ser acatado pelo executivo

nesta semana, sessão voltou a ser realizada no plenário

Gastos da Câmara
O presidente Diego Pretto (PP) contrapôs as 

afirmações do prefeito Adroaldo Conzatti, em 
entrevista à Rádio Encantado, e reproduzida na 
página 9 desta edição, sobre os gastos da Câmara 
no limite de 7% do orçamento. Pretto leu os 
relatórios e os pareceres do Tribunal de Contas do 
Estado das legislaturas 2017, 2018 e 2019, em que 
demonstram que os gastos ficaram abaixo de 4%.

Informações
Moacir Luiz Tramontini (PTB) quer saber 

quais os valores foram recebidos pelo Executivo 
por meio de emendas parlamentares do PSDB, 
conquistadas pelo contato do então vereador 
Adroaldo Conzatti, na legislatura 2013-2016. 
Tramotini também quer informações sobre 
o valor de recursos próprios investidos pelo 
município na construção da UTI do hospital de 
Encantado.

O presidente Diego Pretto (PP) quer saber qual 
é o valor total de restos a pagar em 2020 e qual o 
motivo desses valores estarem em aberto.

A Administração Municipal 
enviou para a Câmara de 
Vereadores o projeto nº 54/2020 
que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito suplementar 
no valor de R$ 948.648,66. O 
projeto visa garantir o repasse 
de recursos na forma auxílio 
financeiro emergencial ao 
Hospital Beneficente Santa 
Terezinha (HBST) para o custeio 
das atividades relacionadas 
à manutenção das ações de 
Enfrentamento da Emergência 
de Saúde Nacional – Coronavírus 
(Covid-19), com recurso recebido 
do Governo Federal, através do 
Ministério da Saúde – Fundo 
Nacional da Saúde. 

O repasse tem cinco dias úteis, 
a contar do recebimento de cada 

parcela para efetuar o pagamento 
do auxilio financeiro emergencial, 
conforme dispõe as Portarias 1.393 
e 1.448 do Ministério da Saúde. Os 
recursos já estão disponíveis. 
O envio de projetos nesse 
formato é uma formalidade do 
município que apresenta para o 
Poder Legislativo quando vem 
recursos extraorçamentários, ou 
seja, que não estavam previsto 
no orçamento de Encantado. Por 
isso, é necessário abrir crédito 
suplementar. O Executivo busca 
nessa parceria com a Câmara de 
Vereadores beneficiar o Hospital 
Beneficente Santa Terezinha, 
que não tinha previsto a chegada 
destes valores. 

Em função disso, o projeto 
está sendo apresentado e o 

Executivo espera a aprovação do 
mesmo na sessão da segunda-
feira (8). Caso o projeto não seja 
aprovado na segunda-feira e o 
município sem condições de fazer 
a suplementação, os recursos 
poderão ser devolvidos à União, 
o que seria lamentável para a 
comunidade e saúde de Encantado. 

Destaca-se que a Câmara 
de Vereadores ao longo dos 
têm sido compreensiva com a 
Administração Municipal em 
ações que beneficiam a sociedade 
e neste momento de Covid 19 não 
é diferente. “Este é um momento 
de união de todos em prol da 
comunidade e da saúde de todos 
contra os efeitos da Covid-19”, 
destaca o prefeito Adroaldo 
Conzatti.

EXECUTIVO ENVIA PROJETO À 
CÂMARA PARA ABRIR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR PARA REPASSE DE 
CERCA DE R$ 1 MILHÃO AO HOSPITAL

ASSINE O JORNAL OPINIÃO
LIGUE 3751.1580
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encantado

Secretárias deixam o cargo 
de olho nas eleições municipais 

as duas se afastaram a pedido do partido do prefeito

Após o prefeito 
Adroaldo 
Conzatti 

revelar em entrevista 
ao Grupo Encantado 
de Comunicação 
(GECom), no sábado 
(30), que existe a 
possibilidade de duas 
mulheres concorrerem 
à prefeita e à vice nas 
eleições municipais, a 
segunda-feira (1º), por 
coincidência, marcou a 
saída de duas secretárias 
da Administração 
Municipal. Joanete 
Masiero deixou a 
secretaria Geral de 
Governo e Clarissa da 
Rosa Pretto Scattola a 
pasta da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social. Paola Silveira 
e Cassiano de Freitas, 
que já integravam o 
quadro de servidores 
do governo, assumem 
as funções. Assim, com 
quatro meses antes 
da data do pleito (4 
de outubro), Joanete 
e Clarissa estão aptas 
a disputar cargos pela 
majoritária.

Diogo Daroit Fedrizzi 
 jornalista

Joanete Masiero explica que a 
saída do cargo atende a um pedido 
do partido, o PSDB. Nos próximos 
30 dias, ela seguirá em outra função 
como CC, a fim de dar respaldo ao 
trabalho da nova secretária. Jô, como 
é conhecida, admite a possibilidade 
de concorrer à prefeita ou à vice, 
em uma chapa de sucessão ao atual 
governo. “Aceito o desafio de ficar 
à disposição do partido. Não sei se 
serei pré-candidata. Nesse momento, 
estou apenas cumprindo os prazos da 
legislação eleitoral para ficar livre caso 
necessitar. Se precisarem de mim, para 
a minha cidade eu faço questão de 
trabalhar. Não tenho medo”, garante.

Nos 10 anos e meio de vida pública, 
desde o período em que integrou 
a equipe na gestão do ex-prefeito 
Paulo Costi, Jô comenta que sempre 
trabalhou sem marcar partido A 
ou B. Nesse tempo ocupou várias 
funções dentro da Prefeitura, desde 
os setores de compras, licitações, 
cadastro, chefia de gabinete, até chegar 
à função de secretária no governo de 
Adroaldo Conzatti. “Abracei quatro 
áreas: administração, planejamento, 
desenvolvimento e turismo, todas elas 
faziam parte da secretaria Geral, além 
de alguns meses nas Obras”, salienta. 

Aliás, ela não poupa elogios ao 
modelo de gestão do atual prefeito 
de Encantado. “É uma administração 
muito diferente se comparada aos 
anos anteriores. Foi uma experiência 

imensurável, fantástica, de aprendizado 
enorme. O Adroaldo é muito 
visionário, de enxergar o futuro”, 
destaca, ao mesmo tempo em que 
lamenta o fato de não ter conseguido 
implantar a secretaria de Ciência, 
Inovação e Tecnologia. “Era o momento 
mais adequado, justamente agora, na 
pandemia. Uma pena que os vereadores 
não entenderam assim”, lamentou.

Uma das frustrações da vida 
pública, segundo ela, é não conseguir 
concluir os projetos dentro do 
mandato, além de não ter condições 
de atender a todas as pessoas. “Mas 
sempre dei meu máximo. E é muito 
gratificante quando recebemos uma 
palavra de reconhecimento, um 
muito obrigado. Isso nos fortalece a 
buscar mais”, diz. Prova disso foi o 
trabalho de coordenação das obras de 
calçamento, que pavimentou 202 mil 
metros quadrados. “As pessoas ficaram 
muito felizes. É uma obra que traz 
saúde para as pessoas, pois você tira o 
barro, a poeira, coloca rede de esgoto. 
Estamos no final desse grande projeto. 
Vamos deixar uma cidade mais limpa. 
Isso me satisfaz muito”, acrescenta. 
Jô também reconhece a importância 
dos servidores concursados. 
“Precisamos muito deles. Temos que 
ser humildes para aprender com eles. 
E  aprendizado que adquiri na vida 
pública também devo aos concursados. 
Em cada setor, sempre fui muito bem 
recebida”, conclui.

paola, joanete, 
conzatti, clarissa 
e cassiano

“O objetivo era manter 
o que estava bom e 
melhorar o que era 
preciso”, avalia Clarissa

Clarissa da Rosa Pretto Scatolla também 
argumenta que deixou a pasta por orientação do 
partido, a fim de não perder o prazo do calendário 
eleitoral. Porém, ela segue auxiliando na continuidade 
dos trabalhos de enfrentamento à Covid-19 e da 
secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social.

Ao avaliar o trabalho realizado no tempo em 
que esteve à frente da pasta, Clarissa afirma que o 
objetivo era manter o que estava bom e melhorar 
o que era preciso. “Nesses quatro anos, muita 
coisa boa se deu continuidade, outras melhoramos 
muito e aumentamos ainda mais os atendimentos. 
Criamos a Casa da Mulher, onde as gestantes têm o 
acompanhamento integral antes e após o nascimento 
do bebê, conseguimos viabilizar o inicio dos serviços 
do Centro Especializado de Reabilitação (CER) e este 
ano ainda conseguimos, com esforços de todos, a 
tão sonhada UTI. Com certeza tem muito a ser feito 
ainda”, comenta.

Segundo ela, nesse momento de pandemia foi 
preciso se unir e se reinventar para comandar as três 
áreas. “A assistência social foi outro ponto crucial em 
que toda a comunidade ajudou com as mais diversas 
doações”, acrescentou. “A vigilância sanitária do 
município, juntamente com as empresas, indústrias, 
comércio e a comunidade, precisaram se preocupar 
e, assim, se engajarem nos cuidados necessários para 
evitar a circulação do vírus. Com isso, posso concluir 
que até o momento tivemos resultados positivos no 
enfrentamento à doença”.

Sobre a possibilidade de concorrer nas próximas 
eleições, Clarissa é objetiva. “Estou à disposição do 
meu partido, o PSDB”.

GISELE FERABOLI/DIVULGAÇÃO

“Aceito o desafio de ficar à  
disposição do partido”, diz Jô

joanete masiero

clarissa scatolla

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Os vereadores 
Diego Pretto 
(PP), Marino 

Deves (PP) e Andresa 
de Souza/Yê (MDB) 
apresentaram um 
anteprojeto de lei que 
institui o Programa 
Emergencial de auxílio a 
empresas dos ramos do 
Comércio e Prestação de 
Serviços, formais, para o 
enfrentamento do estado 
de Calamidade Pública, 
decorrente da pandemia 
da Covid-19. 

De acordo com o 
presidente Diego Pretto, 
o auxílio chega a 30% 
dos alugueis. “A ideia é 
termos até R$ 430 mil 
de custos por mês. A 
gente imagina que vamos 
contribuir para manter as 
nossas empresas abertas, 

em funcionamento 
e empregando os 
nossos cidadãos. A 
ideia é realmente um 
auxílio. Imaginamos 
que a capacidade 
de investimento do 
município está saudável. 
Agora chegou mais 
R$ 2,6 milhões. Quem 
sabe a gente consiga 
fazer com que um 
pouco desse recurso vá 
aos empreendedores, 
aos prestadores de 
serviços, que estão nesse 
momento já iniciando a 
sentir todo impacto que 
essa crise está gerando”, 
comentou. “É um auxílio 
para o pagamento de 
locação de imóveis em 
30% do valor do aluguel 
em 15 de março desse 
ano”.

encantado

Vereadores sugerem auxílio-
aluguel de 30% a empresas

projeto precisa ser acatado pelo executivo

nesta semana, sessão voltou a ser realizada no plenário

Gastos da Câmara
O presidente Diego Pretto (PP) contrapôs as 

afirmações do prefeito Adroaldo Conzatti, em 
entrevista à Rádio Encantado, e reproduzida na 
página 9 desta edição, sobre os gastos da Câmara 
no limite de 7% do orçamento. Pretto leu os 
relatórios e os pareceres do Tribunal de Contas do 
Estado das legislaturas 2017, 2018 e 2019, em que 
demonstram que os gastos ficaram abaixo de 4%.

Informações
Moacir Luiz Tramontini (PTB) quer saber 

quais os valores foram recebidos pelo Executivo 
por meio de emendas parlamentares do PSDB, 
conquistadas pelo contato do então vereador 
Adroaldo Conzatti, na legislatura 2013-2016. 
Tramotini também quer informações sobre 
o valor de recursos próprios investidos pelo 
município na construção da UTI do hospital de 
Encantado.

O presidente Diego Pretto (PP) quer saber qual 
é o valor total de restos a pagar em 2020 e qual o 
motivo desses valores estarem em aberto.

A Administração Municipal 
enviou para a Câmara de 
Vereadores o projeto nº 54/2020 
que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito suplementar 
no valor de R$ 948.648,66. O 
projeto visa garantir o repasse 
de recursos na forma auxílio 
financeiro emergencial ao 
Hospital Beneficente Santa 
Terezinha (HBST) para o custeio 
das atividades relacionadas 
à manutenção das ações de 
Enfrentamento da Emergência 
de Saúde Nacional – Coronavírus 
(Covid-19), com recurso recebido 
do Governo Federal, através do 
Ministério da Saúde – Fundo 
Nacional da Saúde. 

O repasse tem cinco dias úteis, 
a contar do recebimento de cada 

parcela para efetuar o pagamento 
do auxilio financeiro emergencial, 
conforme dispõe as Portarias 1.393 
e 1.448 do Ministério da Saúde. Os 
recursos já estão disponíveis. 
O envio de projetos nesse 
formato é uma formalidade do 
município que apresenta para o 
Poder Legislativo quando vem 
recursos extraorçamentários, ou 
seja, que não estavam previsto 
no orçamento de Encantado. Por 
isso, é necessário abrir crédito 
suplementar. O Executivo busca 
nessa parceria com a Câmara de 
Vereadores beneficiar o Hospital 
Beneficente Santa Terezinha, 
que não tinha previsto a chegada 
destes valores. 

Em função disso, o projeto 
está sendo apresentado e o 

Executivo espera a aprovação do 
mesmo na sessão da segunda-
feira (8). Caso o projeto não seja 
aprovado na segunda-feira e o 
município sem condições de fazer 
a suplementação, os recursos 
poderão ser devolvidos à União, 
o que seria lamentável para a 
comunidade e saúde de Encantado. 

Destaca-se que a Câmara 
de Vereadores ao longo dos 
têm sido compreensiva com a 
Administração Municipal em 
ações que beneficiam a sociedade 
e neste momento de Covid 19 não 
é diferente. “Este é um momento 
de união de todos em prol da 
comunidade e da saúde de todos 
contra os efeitos da Covid-19”, 
destaca o prefeito Adroaldo 
Conzatti.

EXECUTIVO ENVIA PROJETO À 
CÂMARA PARA ABRIR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR PARA REPASSE DE 
CERCA DE R$ 1 MILHÃO AO HOSPITAL

ASSINE O JORNAL OPINIÃO
LIGUE 3751.1580
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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

ANUNCIE 
E FAÇA 
BONS 

NEGÓCIOS
LIGUE

51 
3751.1580

As lojas da família.

BAZAR E CONFECÇÕES

EM FRENTE AO HOSPITAL

Telefones
3751.2824 (bazar)

3751.4526 (confecções)

VENDE-SE
Renault Sandero Stepway, 2011. 

Motor 1.6. IPVA 2020 pago. 
Contato: 51. 9 9707.6738.
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SOLIDARIEDADE Transmissão foi realizada da Cabanha Cornelli

Live Charla de Galpão 
arrecada recursos para 
o Hospital de Encantado
No sábado (30) ocorreu a live 

Onda de Solidariedade Charla 
de Galpão. Além de arrecadar 

recursos para o Hospital Beneficente 
Santa Terezinha de Encantado, a 
transmissão procurou enaltecer o 
tradicionalismo gaúcho. A atividade 
foi comandada pelo representante 
comercial e comunicador da rádio 
Onda FM, Marcos Nunes Corrêa. A 
transmissão pôde ser acompanhada 
pela rádio Onda FM e também pelas 
páginas da emissora no Facebook e 
YouTube. 

As doações em dinheiro foram 
feitas diretamente na conta bancária 
da Associação Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E) e foram 
arrecadadas com o intuito de auxiliar 
nas pequenas despesas do Hospital, 
provenientes da instalação dos leitos 
provisórios da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI). Durante a live 
não foram divulgados os valores 
que estavam sendo doados, mas os 
nomes das pessoas que enviaram o 
comprovante da doação.  

“De modo geral foi muito positivo. 
Nós tivemos quase 15 mil visualizações, 
mas que efetivamente acompanharam 
através do Facebook foram cerca de 
8.100 pessoas. No canal no YouTube 
foram cerca de 500 acessos. Além da 
participação regional, nós tivemos a 
interação de pessoas que estavam na 
Austrália, Uruguai, Argentina, Nova 
Zelândia, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e até do 

Amazonas”, explica Corrêa.
O comunicador também destaca 

que o cenário organizado para a 
transmissão reproduziu fielmente 
o que é um encontro num galpão. 
“Conseguimos transmitir o que é 
uma rotina de um galpão, tanto com 
os animais, como na culinária e na 
confraternização com os amigos”, 
ressalta.  “Eu estou muito feliz com 
tudo isso. Nesses tempos tão difíceis, 
nós conseguimos fazer alguma boa ação 
e a repercussão e o resultado foram 
fantásticos. Eu nem esperava tanto 
apoio e audiência. Além do Facebook 
e do YouTube tinha muita gente nos 
escutando no rádio. Por isso agradeço a 
Deus pela oportunidade de ter saúde e 
poder colaborar. Agradeço a direção do 
Grupo Encantado de Comunicação; a 
Cabanha Cornelli, que cedeu o espaço e 
a todos que apoiaram a causa. Também 
aos patrocinadores, todos que doaram 
e a parceria do Rafael Fontana que 
colocou a conta bancária a disposição  
para que a gente pudesse fazer a 
campanha de arrecadação”, destaca o 
comunicador.   

A live também contou com o 
apoio das entidades tradicionalistas 
de Encantado, com a participação de 
integrantes do Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Giuseppe Garibaldi 
e do Grupo de Artes Nativas (GAN) 
Anita Garibaldi. Além disso, a 24ª 
Região Tradicionalista, também ajudou 
na divulgação, através de suas redes 
sociais. 

Mais de R$ 7 mil foram arrecadados 
Conforme o presidente da ACI-E, Rafael Fontana, até na quinta-feira 

(04) de manhã foram arrecadados R$ 7.345,00 e por isso, Fontana destaca a 
importância do evento. “Excelente parceria para promover a solidariedade 
e a cultura. Todas as ações voltadas para contribuir com nosso hospital são 
importantes sempre, pois reforçam e qualificam a estrutura e os serviços 
oferecidos para nossa população. Na live do programa Charla de Galpão, 
além da ‘Onda de Solidariedade’ que foi exitosa, em função dos valores 
consideráveis das contribuições, estimulou a cultura gaúcha, oportunizando 
espaço para nossos artistas, que muito nos orgulham e momentos saudáveis 
para as pessoas que acompanharam pelos diversos canais virtuais, pois a 
cultura estimula reações positivas para todos", explana. 

Culinária gaúcha esteve em evidência Marcos Nunes Corrêa comandou a live

Cenário da Charla de Galpão

FOTOS: lEANDRO (REBITE)|CRIS COSTA
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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 a etnia italiana.

 Na noite de domingo, 31 de maio, 
aconteceu uma “live”, onde foi realizado 
Filó Virtual com os humoristas Edgar 
Maróstica e Roger Trevisan, com 
mais de 12 mil visualizações e 120 
compartilhamentos. O vídeo está 
disponível no Facebook do município e 
pode ser assistido a qualquer momento.  

No Facebook, também, estão 
publicadas as fotos da decoração das lojas 
do comércio, de famílias que realizaram 
o filó em casa e das atividades realizadas 

pelas escolas. Interessados ainda podem 
enviar seus registros (imagens/vídeos) 
para divulgação. 

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. Desde o 
início, quando se optou por realizar os 
filós desta maneira, todos os ricardenses 
foram e estão convidados a participar 
desses momentos que é um legado 
mantido vivo.

A Administração Municipal 
expressa sua gratidão a todos os que 
se envolveram, acreditaram, que estão 
comprometidos com a “Terra do Filó”, 
realizando filó para manter acesas as 
chamas que marcaram e continuam 
construindo a história de Doutor 
Ricardo.

CUIDADOS COM A DENGUE
A secretaria da Saúde tem por objetivo a prevenção da saúde e a busca de 

soluções para problemas em relação a saúde física e mental dos ricardenses. E 
a dengue segue como doença que também precisa de cuidados permanentes. A 
prevenção é a única arma contra esta doença, combatendo os focos do mosquito. 
Algumas dicas: 
>> Encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos das plantas 
>> Não deixar água da chuva acumulada 
>> Manter tampados tonéis ou reservatórios de água 
>> Remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas 
calhas

Outras dicas estão disponíveis no site e Facebook do município. Esteja 
comprometido, cuida de sua saúde e de sua família.

EMEI AMIGUINHOS DO 
CORAÇÃO REALIZA REUNIÃO 
VIRTUAL COM OS PAIS

Na noite de 27 de maio, estiveram 
reunidos, através da plataforma do 
MEET, a secretária de Educação Eliana 
Giacobbo, psicopedagoga Daniela 
Reginatto, diretora Paula Norize 
Chaves, professoras, pais e crianças da 
turma do Nível I da EMEI Amiguinhos 
do Coração. A ideia do encontro online 
surgiu por parte das professoras e 
profissionais preocupados e envolvidos 
com a educação infantil do município.

O objetivo foi promover um bate-
papo sobre como estão enfrentando 
esse momento de isolamento, como está 

sendo encarado essa situação em suas 
residências e tirar possíveis dúvidas 
das famílias quanto ao material que 
está sendo enviado para casa. Também 
foi um momento de encontro entre 
as crianças e professoras, onde todos 
puderam se ver e matar um pouco a 
saudade. 

Apesar de algumas famílias 
não terem conseguido participar 
por motivos de internet, foi uma 
experiência considerada muito válida, 
alegre e descontraída e a ideia é realizar 
com todas as turmas da escola. 

EMEF OLAVO BILAC E EMEI 
AMIGUINHOS DO CORAÇÃO 
RECEBEM PLACAS DE 
MISSÃO, VISÃO E VALORES

As placas de missão, visão e 
valores foram expostas na EMEI 
Amiguinhos do Coração e na EMEF 
Olavo Bilac em local visível para 
que todos possam olhar e sentir o 
compromisso que as instituições 
de ensino e a comunidade escolar 
possuem com relação à educação 
no município. As placas foram 
construídas por toda comunidade 

escolar (professores, equipe da 
secretaria da Educação, pais, 
Conselho Municipal de Educação 
e profissionais da educação), 
através de reuniões realizadas nos 
anos de 2018 e 2019 - por ocasião 
da construção do Documento 
Orientador Territorial do 
Município de Doutor Ricardo, para 
implementação da BNCC.

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

No último dia 28 de maio aconteceu a formação 
de professores da EMEI Amiguinhos do Coração, 
com a professora Vanessa Ely, através da plataforma 
do Google MEET. Foi mais um encontro em 
continuidade ao que já estava em andamento 
que é a formação de professores focada no tema 
“Metodologias de Projetos”, colocando em prática a 
BNCC.

 Na EMEF Olavo Bilac, foi um encontro para 
conversar e escutar os educadores - a pedido dos 
próprios professores. Foi agendado um horário e 
quem sentisse necessidade de conversar participaria, 
deixando livre para quem não quisesse estar presente. 
Foi mais um momento de ouvir os profissionais de 
educação, desta vez solicitado por eles que fosse de 
forma presencial.

ENCOMENDA 
MILHO 
TROCA-
TROCA

A secretaria da 
Agricultura comunica 
aos agricultores 
interessados em adquirir 
sementes de milho pelo 
sistema Troca-Troca 
de sementes que as 
encomendas encerram 
hoje, dia 5 de junho. 
O pedido pode ser 
realizado junto à pasta.

PEDIDO DE MUDAS FRUTÍFERAS
A Emater de Doutor Ricardo está realizando pedidos de mudas frutíferas. 

As encomendas poderão ser feitas no escritório municipal. A data prevista de 
entrega é julho/agosto. Além de mudas frutíferas, estão disponíveis mudas de 
plantas ornamentais, roseiras, entre outras. O pagamento deverá ser feito no ato da 
encomenda, através de depósito bancário.
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ENCANTADO

Campanha da 
ACI-E e CDL quer 
fortalecer 
O comércio 
no Dia dos 
Namorados

A Associação Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E)e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) intensificam 
as ações do movimento Juntos Somos 
Mais Fortes, Juntos Vamos Vencer, com 
o objetivo de estimular a economia 
local. 

Intitulada “O amor é em 
dobro, mas o presente custa até a 
metade”, a iniciativa tem o objetivo 
de divulgar uma variedade de 
promoções oferecidas pelo comércio 
encantadense, com produtos que 
poderão ser adquiridos com descontos 
de até 50%. 

Conforme o presidente da ACI-E, 
Rafael Fontana, a divulgação das 
promoções dos associados será feita por 
meio das redes sociais da Associação 
(Facebook e Instagram) e pelo 
programa Minuto ACI-E, veiculado 
na Rádio Encantado de segunda a 
sexta-feira. “Os nossos associados 
receberam muito bem a ideia e já 
estão selecionando os produtos que 
serão comercializados com preços 
reduzidos”, comenta Fontana. “O Dia 
dos Namorados é uma das datas de 
maior apelo dos consumidores ao 
longo do ano. Acreditamos que nossos 
associados consigam atingir suas metas 
e fazer excelentes negócios”.

O presidente da CDL, Marcelo 

Peretti, também está otimista. “É o 
momento de criarmos opções atrativas 
para atender nossos clientes de 
Encantado e região”, salienta.

Promoções
Dois estabelecimentos que aderiram 

à campanha já definiram os produtos 
que serão oferecidos em condições 
vantajosas para o consumidor. A 
Boutique Carmela está com promoção 
de botas e sapatos com pagamento em 
até dez vezes sem juros e a Bella Flor 
Acessórios optou por vender trios de 
brincos em microzircônia pela metade 
do preço.

Participantes
Até a manhã da quinta-feira (04), 

13 estabelecimentos confirmaram 
participação na campanha de Dia dos 
Namorados. São eles: Loja Beneduzi, 
Paraíso das Flores, Casa Bertozzi, 
Bonzão Móveis, Certel, Farmácia 
Central, Brechó da Gi, Hugo Peretti, 
Inória Enxovais, Clip Tabacaria 
Encantado, Boutique Carmela, Loja 
Triunfante e Bella Flor Acessórios. 

As empresas de Encantado que ainda 
tiverem interesse em participar do 
movimento podem entrar em contato 
com a ACI-E e CDL.

REGIÃO 

Pavimentação 
asfáltica entre 
Coqueiro Baixo 
e Nova Bréscia é 
retomada

Cerca de R$ 2 milhões serão 
investidos pelo governo do Estado 
para melhorar as condições de 
trafegabilidade da ERS-425. 
O recurso – proveniente da 
Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide) – será 
utilizado na retomada do acesso 
municipal entre Coqueiro Baixo e 
Nova Bréscia.

O asfaltamento foi retomado 
nesta semana pelo Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem 
(Daer) – vinculado à Secretaria 
de Logística e Transportes (Selt). 
Em um primeiro momento, será 
pavimentado um segmento de 1,5 
quilômetro dos oito quilômetros de 
extensão total do trecho. Os serviços 
incluem, ainda, a pavimentação, 
drenagem e sinalização do trecho.

“O asfaltamento da ERS-425 é 

uma reivindicação da comunidade, 
fundamental para melhorar as 
condições de trafegabilidade em 
uma estrada com fluxo intenso de 
caminhões”, afirma o secretário Juvir 
Costella. “Temos convicção de que 
as obras, concentradas na saída de 
Coqueiro Baixo em direção Nova 
Bréscia, irão contribuir para melhorar 
o transporte de aves e insumos 
agrícolas”, destaca o secretário. 

De acordo com o diretor-geral 
do Daer, Luciano Faustino, as 
atividades devem ser finalizadas 
no segundo semestre deste ano. 
“Superamos inúmeros contratempos 
para viabilizar a continuidade desse 
acesso, e, neste momento, podemos 
garantir à comunidade que ela será 
concluída o mais breve possível e 
dentro dos padrões de qualidade 
esperados pelos usuários”, acrescenta.

NOVA BRÉSCIA

Obra de calçamento 
é finalizada

Após a conclusão das obras nas 
ruas Gilberto Laste, Albino Bagatini, 
Osório e Ângelo Fontana, agora mais 
uma rua, ainda sem denominação, 
recebeu calçamento. O projeto é 
uma iniciativa da Administração 
Municipal, em conjunto com os 

moradores. Cabe à Administração 
a destinação dos materiais e do 
maquinário para a realização do 
serviço e, aos moradores, a escolha 
da empresa que realiza a obra e a 
responsabilidade pelo pagamento das 
despesas com a mão de obra.

Serviços na rodovia incluem a pavimentação,  
drenagem e sinalização do trecho

Divulgação 
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SEGURANÇA

Acidente no “Trevo do Peteba” 
resulta em danos materiais

Um acidente com danos materiais 
foi registrado em Encantado na tarde 
da quarta-feira (04). Um carro e uma 
carreta colidiram no quilômetro 73 
da ERS-129, no “Trevo do Peteba”, 
por volta das 16h30min. Um Fiat 
Mobi, placas de Relvado, buscava 
acessar a ERS-332 na direção do 

bairro Jacarezinho quando foi atingido 
por uma carreta que seguia na ERS-
129 no sentido Muçum-Encantado. 
Não houve feridos. O trânsito ficou 
lento até a retirada dos veículos. A 
ocorrência foi atendida pelo Comando 
Rodoviário da Brigada Militar 
(CRBM) de Encantado.

Morador de São Valentim 
perde R$ 46,2 mil no Golpe do Nudes

Utilizando perfis falsos de mulheres, 
bandidos estão aplicando o golpe do 
nudes. Um morador de São Valentim 
do Sul foi extorquido por 
estelionatários 
e depositou, em 15 dias, R$ 46,2 mil. 
Os golpistas utilizam um falso policial e 
um suposto mandado de prisão contra 
a vítima para o golpe. Conforme o 
boletim de ocorrência, ele conheceu 
uma mulher pelas redes sociais, trocou 
mensagens e fotos íntimas por cerca de 
15 dias. Após, recebeu uma ligação de 
um suposto policial dizendo que teria 
cometido um crime, pois a mulher 
tinha 15 anos, bem como foi informada 

que havia um mandado de prisão. 
Mediante pagamento, a acusação 
poderia ser arquivada. 

Com medo de ser preso, efetuou 
os primeiros depósitos de R$ 7 mil e, 
posteriormente, mais R$ 15 mil. 

O homem continuou a receber 
ameaças e realizou mais cinco 
transferências, totalizando R$ 46,2 mil. 
Todas as operações bancárias foram 
para contas diferentes. Mesmo após 
os depósitos os golpistas continuaram 
manter contato com a vítima que 
procurou a Delegacia de Polícia (DP) 
de Guaporé para o 
registro do golpe.

Menina de cinco anos segue 
internada após acidente em Muçum

Uma menina de cinco anos segue 
hospitalizada após ter sido atingida 
por um caminhão durante a segunda-
feira (01) na cidade de Muçum. Sofia 
Lanzoni Cornelli foi submetida a 
procedimento cirúrgico no Hospital 
Pronto Socorro de Porto Alegre e 
chegou a ser internada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).  De acordo 

com relatos, ela guiava uma bicicleta 
quando colidiu em um caminhão que 
recolhida entulhos no bairro São José. 
A criança foi socorrida pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). 

Nas redes sociais, familiares e amigos 
da menina se mobilizaram em forma de 
oração para sua recuperação.

Carros furtados são 
recuperados em Encantado

Dois veículos que haviam sido furtados em Lajeado foram recuperados na linha 
Azevedo, em Encantado, durante a manhã do domingo (31). De acordo com a 
Brigada Militar (BM), os carros estavam com as portas abertas e sem chaves. 
Trata-se de um Fiat Uno vermelho, placas de Lajeado e um Corsa Wind, de 
Montenegro. Ninguém foi preso.

Um acidente de 
trânsito com danos 
materiais foi registrado 
na ERS-332, em Doutor 
Ricardo, na terça-
feira (02). De acordo 
com os bombeiros de 
Encantado, um veículo 
pertencente ao jornal 
Correio do Povo saiu 
da pista e colidiu contra 
o barranco. Não houve 
feridos foram registrados 
danos materiais. 

Veículo sai da 
pista na ERS-332 
em Doutor Ricardo

Homem morre após ser atingido por 
eucalipto em Vespasiano Corrêa

Morador de Vespasiano Corrêa, Moacir Invernizzi, 52 anos, morreu após 
ser atingido por um eucalipto na quarta-feira (03, enquanto realizada o corte 
da árvore, na linha Zambicaria 1ª Secção.Invernizzi chegou a ser socorrido ao 
hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com as medidas de isolamento e 
distanciamento controlado adotadas 
para combater o novo coronavírus, o 
Rio Grande do Sul registrou em abril o 
menor número de mortes no trânsito 
da série histórica, que reúne dados de 
acidentes desde 2007.

Foram 87 óbitos no primeiro mês 
fechado de quarentena, redução de 
36% em relação ao mesmo mês do 
ano passado. É a segunda vez na série 
histórica que os óbitos mensais em 
acidentes ficam abaixo da centena 

no Rio Grande do Sul. A última 
ocorreu em outubro de 2015, quando 
morreram 98 pessoas em acidentes de 
trânsito no Estado. Os dados foram 
divulgados pelo DetranRS na quarta-
feira (03). 

Na comparação com 2019, o 
quadrimestre diminui de 16% no 
número de vítimas, com 443 mortes. 
A redução fica ainda mais acentuada 
a partir de março e abril, quando os 
totais caíram de 142 para 110 e de 135 
para 87, respectivamente.

registro do menor 
número de vítimas 
fatais no trânsito

Divulgação
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FESTA NO APÊ
O jogador do Internacional, 

Rodrigo Lindoso,  que mora 
num apartamento próximo 
ao Shopping Iguatemi em 
Porto Alegre, está deixando os 
moradores  do prédio bastante 
contrariados. Segundo os 
vizinhos, a questão do isolamento 
social não está sendo cumprida, 
as festas no local são frequentes, 
regadas a bebidas e som alto. 
Inclusive um boletim de 
ocorrência já foi registrado contra 
o atleta colorado.

CANDIDATO
O ex-árbitro de futebol, 

Márcio Chagas, será candidato 
a vice-prefeito de Porto Alegre 
pelo PSOL. O partido terá como 
candidata a prefeita, Fernanda 
Melchiona, atualmente deputada 
federal

JESUS RENOVOU
O Flamengo acertou a 

renovação de contrato do técnico 
Jorge Jesus. O novo vínculo do 
treinador português com o clube 
carioca vai até junho de 2021. 
Porém, uma cláusula contratual 
prevê a liberação imediata de 
Jesus, caso surja uma proposta de 
trabalho do futebol europeu.

CAIO HENRIQUE
O Grêmio perdeu aquele 

que foi o principal reforço para 
temporada 2020, o lateral-
esquerdo Caio Henrique. O 
Atlético de Madrid que havia 
emprestado o atleta para o tricolor 
gaúcho solicitou seu retorno.

REPOSIÇÃO
Com a saída de Caio Henrique, 

a direção do Grêmio ainda estuda 
se vai investir na contratação 
de um lateral-esquerdo. Uma 
das possibilidades é um melhor 
aproveitamento de Guilherme 
Guedes, cria da casa, com 
diversas convocações para Seleção 
Brasileira de base.

FRED NO FLU
O atacante Fred está de volta ao 

Fluminense do Rio de Janeiro. Foi 
no tricolor carioca que Fred viveu 
seus melhores momentos após o 
retorno para o futebol brasileiro. 
No Cruzeiro e Atlético Mineiro, 
clubes que defendeu nas últimas 
temporadas, o centroavante não 
teve uma grande performance.

REVELAÇÃO COLORADA
O lateral-direito Luciano 

Tobias, 16 anos, destaque 
das categorias de base do 
Internacional, vem chamando 
atenção de clubes da Europa. Real 
Madrid e Bayern de Munique 
estão de olho na jovem revelação 
colorada, porém até o momento 
nenhuma proposta o� cial foi 
apresentada.

RODRIGO DOURADO
Sem jogar há quase um ano, 

o volante Rodrigo Dourado, 
renovou seu contrato com o 
Internacional até dezembro de 
2022. O jogador passa por um 
período de treinamentos físicos, 
mas, ainda não tem previsão de 
reiniciar os trabalhos com bola.

TRAUCO
O lateral-esquerdo Trauco 

que no ano passado trocou o 
Flamengo pelo Saint-Étienne 
da França pode retornar para 
o futebol brasileiro. Segundo 
a imprensa francesa, Vasco da 
Gama, Fluminense e Botafogo, 
têm interesse no atleta peruano.

CAZARES
O meia equatoriano Cazares 

do Atlético Mineiro, furou a 
quarentena, fez festa e testou 
positivo para coronavirus. A 
indisciplina do atleta teria deixado 
o técnico Jorge Sampaoli irritado, 
e, di� cilmente Cazares continuará 
no Galo.

REFORMULAÇÃO
O Atlético Mineiro está 

promovendo uma reformulação 
no seu grupo de jogadores. 
Mais de uma dezena de atletas 
deixarão o clube, e, outros serão 
contratados. Nesta semana o Galo 
acertou a contratação do volante 
Léo Sena, 24 anos, que estava no 
Goiás. O jogador foi adquirido 
por R$ 4 milhões.

GRÊMIO
TRICOLOR DEVE PROMOVER 
SEIS ATLETAS DA BASE

As di� culdades � nanceiras e o 
eminente calendário repleto de jogos 
para o segundo semestre fazem com 
que o Grêmio acelere a preparação de 
jogadores oriundos das categorias de 
base. São seis que devem ser alçados 
ao grupo principal em de� nitivo. 
São eles: o volante Diego Rosa, o 
meia Rildo e o atacante Elias que já 
eram observados mais de perto pela 
comissão técnica pro� ssional. Além 

deles, o lateral-esquerdo Matheus 
Nunes, o lateral-direito Vanderson e 
o centroavante Fabrício também vão 
receber oportunidades. 

Os jovens estão tendo seus contratos 
renovados e a medida que assinarem 
novo vínculo passarão e trabalhar 
com os pro� ssionais gremistas. O 
entendimento é que o sexteto pode 
agregar qualidade ao grupo do técnico 
Renato Portaluppi.

Confira quem são os jovens 
promovidos para o elenco 
principal do Grêmio:

Diego Rosa - Campeão mundial sub-17 com a Seleção, Diego Rosa já despertou a 
atenção da Juventus, da Itália. Foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Junior. 

Rildo- Recentemente, renovou até o final de 2023, com multa estipulada em mais de 
R$ 300 milhões.

Elias- O atacante chama atenção dos torcedores desde a categoria sub-17 pela 
capacidade física. 

Matheus Nunes- O lateral-esquerdo era o capitão do time gremista vice-campeão 
da Copa São Paulo. 

Vanderson- Lateral-direito, Vanderson atuou em algumas oportunidades no meio-
campo do time de transição. 

Fabrício- O centroavante fez a jogada do gol gremista na final da Copinha e foi 
comprado pelo Tricolor do Brasil de Pelotas logo após a competição. 

INTER
RODRIGO DOURADO 
FAZ TREINOS ESPECIAIS 

A assessoria de imprensa do Internacional divulgou 
uma entrevista com Cristiano Nunes, que atua 
na preparação física do colorado. O assunto foi a 
recuperação do volante Rodrigo Dourado. O jogador 
não entra em campo faz mais de 330 dias devido à lesão 
no joelho. 

Conforme Nunes, o jogador tem dado uma resposta 
positiva aos trabalhos feitos no CT Parque Gigante. “Ele 
está reiniciando o processo de treinos. De aquisição 
física. É um momento inicial, porém, vemos com 
otimismo o fato dele estar evoluindo e melhorando. 
De não estar relatando dor, aquilo que muitas vezes o 
incomodava em qualquer esforço que ele fazia”, explica. 

O jogador foi submetido a cirurgia no joelho e corre 
contra o tempo para retornar as atividades em alto nível 
ainda em 2020. 

Dourado está fora 
há cerca de um ano

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

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

EM BUSCA DA VERDADE

“Então lhe disse Pilatos? Logo tu és rei? Respondeu 
Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso 
vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 
Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade?” (João 18.37-38)

A pergunta de Pilatos, não revelava 
necessariamente a falta de fé e sim um 
questionamento legítimo que qualquer um de nós 
poderia ter feito. É lógico que Jesus era diferente; é 
lógico que Jesus deu todos os motivos para que as 
pessoas acreditassem que ele fosse realmente quem 
dizia ser, porém ali, naquele momento de total 
fragilidade, como acreditar que ele seria realmente o 
rei dos judeus?  A ressurreição, a ascensão e depois o 
envio do Espírito Santo, iriam trazer as provas, porém 
isso ainda estava por vir! 

Tomé, um dos discípulos, também estava em dúvida: 
“Portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: 
paz seja convosco! E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo 
e vê as minhas mãos; chega também a mão e põe-na no 
meu lado; não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe 
Tomé: Senhor meu e Deus meu! Disse-lhe Jesus: Bem-
aventurados os que não viram e creram” (João 20.26-29). 

Fato é que, num mundo de tantas mentiras, torna-
se quase uma loteria colocar a nossa confiança nas 
pessoas certas. Em quem acreditar, afinal? Depois de 
quase dois mil anos, aquilo que nasceu como uma 
fonte de águas puras e cristalinas, transformou-se 
num grande, mas também poluído rio. Como julgar 
entre igreja e igreja? Entre cristianismo e cristianismo? 
Quantos Cristos precisariam existir para poder 
acomodar todas as teologias e práticas que dizem se 
fundamentar em seus ensinos?

Nesse diálogo com Pilatos Jesus faz uma afirmação 
absoluta: “Todo aquele que é da verdade ouve a 
minha voz”. O problema hoje é que todos aqueles 
que se dizem cristãos, afirmam também ouvir a 
voz de Jesus. Em quem crer? A quem seguir?  Estas 
são questões legítimas que precisam ser levantadas 
quando se trata de buscar a verdade, pois Ele mesmo 
disse: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! 
Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade do meu pai que está nos céus”. (Mateus 7.21)

Deus usa pessoas, Deus usa ministérios, Deus usa 
Igrejas. Mas antes das vozes dos homens, o verdadeiro 
seguidor de Cristo deverá  ter ouvido em seu coração a 
sua voz, fazendo-o compreender que é amado sim, mas 
que é também um pecador, e que  sem a cruz, sem o 
arrependimento, sem o perdão, sem a Palavra de Deus, 
sem o Espírito Santo, sem um coração inteiramente 
humilde, permanecerá aprisionado às próprias 
mentiras ou ao engano das vozes que ingenuamente 
decidiu ouvir. 

Prezado leitor: A maioria dos nossos erros 
não são fatais e as suas consequências podem ser 
revertidas, porém em relação à salvação e à vida 
eterna, não podemos errar. Assim, se em seu coração 
você deseja realmente encontrar a verdade, beba as 
águas diretamente da fonte. Jesus está disponível, 
o Espírito Santo está disponível, a Palavra de Deus 
está disponível. Vá com um coração humilde e você 
surpreendentemente saberá que a encontrou, pois 
como Jesus afirmou: “Todo aquele que é da verdade, 
ouve a minha voz”. 

O HOMEM MAIS ODIADO

Pelo ano 30 da 
nossa Era, aparecia 
no cenário mundial 
- mais precisamente 
em Israel - um jovem 
que mudaria o mundo. 
Seu nascimento, vida 
e propósitos eram 

completamente estranhos às pessoas que viviam 
naquela época presas a um sistema político-religioso 
que não admitia mudanças. A sua visão de céu e terra 
era completamente carnal e material, não restando 
quase nada ao espiritual. Esse moço vivia quase 
que 100% no espiritual, e por isso não conseguiam 
entender a sua linguagem celestial que lhes parecia 
coisa de outro mundo.

E como era esse jovem? Como foi criado? Seria ele 
um grande líder político? Na verdade ele foi criado 
numa casa simples do interior com seu pai carpinteiro 
de profissão, nas tradições judaicas da família. Seu 
único objetivo era cumprir todas as profecias do 
Velho Testamento que se referiam a Ele como o 
Messias que haveria de vir, porém, ele tinha algumas 
particularidades.

Ele era simples nas palavras, mas as vezes 
conseguia ser duro com os seus opositores. Chegou 
a chamar o governador Herodes de “raposa” e 
mandou recado para ele. Os fariseus que não 
queriam perder a “teta” na Religião oficial do estado 
e sempre procuravam alguma coisa nas suas palavras 
ou inventavam alguma “fakenews” para poderem 
condená-Lo, Ele os chamou de “hipocritas” e “raça 
de serpentes”, isso cara a cara. Desmascarava as suas 
atitudes falsas e perversas em público e nem sempre 
usava palavras “polidas” como se esperava de um 
Messias!

A um grupo de seguidores que haviam 
atravessado o mar da Galiléia para ouvi-Lo depois de 
participarem do milagre da multiplicação dos pães e 
peixes, disse: “Vocês não vieram aqui por causa dos 
milagres que viram, mas para encher a barriga”! Ao 
apóstolo Pedro certa vez disse que ele fora “usado 
pelo diabo”. A Judas ele chamou de “o próprio 
diabo”. A Tomé chamou de “homem de pouca fé”. 
Aos que não acreditavam nele chamou de “geração 
de incrédulos”. Ao ser interrogado pelo Governador 
Pilatos ficou em silêncio por longo tempo, e quando 
finalmente falou lhe deu a entender que ele não era da 
Verdade, por isso as Suas palavras não entravam nele.

Durante três anos e meio ninguém foi mais odiado 
e perseguido do que Ele. Por quê? Pelo simples fato 
de colocar o Nome de Deus em tudo o que falava. 
Defendia a honestidade e rejeitava com veemência 
a corrupção. Um dos pilares dos seus discursos era 
a família, que não deveria ser desintegrada seja pelo 
que fosse. Nunca deixava de falar ao povo que todas 
as suas atitudes teriam uma consequencia, seja ela de 
justificação ou de condenação. Na verdade ele queria 
o bem de toda a nação de Israel, mas eles estavam 
tão enraizados no “sistema das benesses” que não 
conseguiam aceitar em seus corações uma mudança 
radical de vida e atitudes. 

Dois mil anos depois e tudo voltou ao mesmo. 
Qualquer pessoa do bem que se levantar hoje, com 
o intuito de melhorar as coisas, inevitávelmente terá 
que pisar nos rabos sujos de muitos, e aí se ouvirão os 
gritos dos que preferem viver sem transparência.

CORPUS CHRISTI

Na Liturgia da Igreja, sempre quinta-feira, depois 
da festa da Santíssima Trindade, celebramos dia 11 
de junho próximo, Corpus Christi, solenidade que 
tem profunda ligação com a Quinta-Feira Santa. 
Sua celebração tem como objetivo litúrgico louvar 
e agradecer pela Eucaristia e realizar manifestação 
pública de fé na presença real e permanente de Jesus 
Cristo no ‘Pão vivo descido do céu’. Esta atitude 
de gratidão se expressa pela própria Missa e pela 
Procissão Solene nas ruas, com a Hóstia Consagrada. 
Os enfeites nos caminhos públicos e corredores das 
Igrejas, fazem parte desta gratidão e deste louvor. 
Neste ano não haverá a Procissão.

 Além de ser a Festa de Ação de Graças e Louvor 
ao Corpo de Cristo, devemos ter presente também 
outras dimensões que ela expressa. Em tempos de 
pandemia, por exemplo, emerge fortemente a relação 
da Eucaristia com a caridade (comunhão com os 
irmãos). Por isso, em Corpus Christi, normalmente 
acontecem campanhas de solidariedade para com 
os necessitados (Tapete Solidário na Igreja). É o 
Senhor que se apresenta através de nossos irmãos e 
irmãs. Além da presença nos Sacrários e Ostensórios, 
não podemos deixar de acolher Jesus como Divino 
Hóspede, presente também em nossos corações, 
em nossa vida, chamados a ser “Sacrários Vivos”, 
portadores do Senhor na vida pessoal e familiar, em 
nossos ambientes de trabalho e de convivência na 
sociedade, como nos conclama o nosso Pastor da 
Diocese Dom Aloisio Dilli)!

Como então celebrar Corpus Christi em tempos 
de pandemia? Estamos fazendo temporariamente a 
experiência da limitada participação na Eucaristia 
presencial, pois desejamos cuidar da vida, como dom 
e compromisso. Mas o Senhor continua conosco 
através de outras formas, como já destacamos em 
vários momentos na Igreja Doméstica, em nossas 
famílias, nos gestos fraternos de solidariedade e 
partilha. Vencido o coronavírus, retornaremos 
com alegria às nossas Igrejas e vamos participar 
mais plenamente das Celebrações Eucarísticas. Por 
enquanto, acompanhemos as celebrações pelas redes 
sociais e Rádio Encantado. No dia de Corpus Christi, 
após a Missa, também haveremos de passar de Carro, 
brevemente com o Santíssimo por algumas ruas, 
mas sobretudo, em frente aos locais de atendimento 
à Saúde: Hospital, Postos de Saúde, Geriatrias, 
recebendo a Bênção do Santíssimo e sobretudo para 
os Profissionais da Saúde. Coloquemos pequenos 
altares (mesinhas) com sinais eucarísticos nestes 
locais, como também em nossas casas. 

Neste dia, o nosso coração repita com frequência: 
“Graças e louvores se deem a todo momento, ao 
Santíssimo e diviníssimo Sacramento”.

Que nossos gestos solidários de partilha 
fortifiquem nossa Comunhão e nos tragam a 
Coragem e a força para na luta por uma sociedade 
mais sensível e atenta aos sofrimentos humanos na 
busca da superação!
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Charge do Patiño

WHATS DA ONDA FM
(51) 99 99 206 86

O terceiro condomínio 
avícola a ser povoado 
foi o de Mato Leitão. 
Inicialmente, serão 120 
mil aves instaladas entre 
os dias 2, 3, 9 e 10 de 
junho no núcleo com 
capacidade para 275 mil 
frangos e localizado em 
linha Sampaio Baixo. 
A equipe de trabalho 
é composta pelo 
encarregado Vanderlei 
Gedóz e auxiliares 
Roberta da Silva Barreto, 
Marli Teresinha Lopes, 
Claudinei Piovesani, 
Alan Luís Dessoy e Liane 
Kroth Schwinn.

Das nove granjas 
que fazem parte do 
Programa Frango de 
Corte da Cooperativa 
Dália Alimentos, três 
já alojaram: Vespasiano 
Corrêa, Encantado 
e Mato Leitão. Os 
pintinhos são oriundos 
da empresa Globo Aves, 
de Santa Catarina. 
O próximo núcleo a 
receber os animais será 
o de Anta Gorda, na 
segunda quinzena de 
junho e o próximo será 
o de Venâncio Aires, no 
� nal deste mês e início 
do próximo.

Conforme o técnico 
responsável e que está 
acompanhando os 
descarregamentos, Diego 
Aguiar, o cronograma 
está seguindo o 

DÁLIA ALIMENTOS

Mato Leitão é o terceiro 
condomínio a receber 
aves para engorda

programado, inclusive 
o andamento dos 
trabalhos do primeiro 
condomínio a alojar, 
que foi o de Vespasiano 
Corrêa, no início de 
maio. “A evolução e o 
desenvolvimento dos 
pintinhos está ocorrendo 
dentro do esperado pela 
equipe técnica, assim 
como o funcionamento 
dos equipamentos 
em cada pavilhão. Se 
tudo ocorrer dentro do 
planejado, o primeiro 
abate com aves criadas 
em condomínios de 
associados da Dália será 
em meados de junho”.

Os demais 
condomínios avícolas 
para a produção de 
frangos de corte estão 
localizados em Cruzeiro 
do Sul (linha Sítio), 
com a instalação dos 
equipamentos em 
fase � nal e início da 

operação em 60 dias; em 
Marques de Souza (Vasco 
Bandeira), com 80% das 
obras civis concluídas e 
previsão de conclusão em 
outubro; em Encantado 
II (linha São Luis), com 
obras em andamento e 
previsão de alojamento 
no início de 2021 e em 
Relvado (linha Cruzeiro), 
com terraplenagem em 
fase de conclusão e início 
de produção em meados 
do próximo ano, quando 
todos os condomínios 
deverão estar operando.

Os animais 
permanecerão 
con� nados para engorda 
pelo período de até 42 
dias até serem carregados 
para o abate a ser 
realizado no frigorí� co 
da Cooperativa Dália 
Alimentos, localizado em 
Palmas, cidade de Arroio 
do Meio.

Equipe que irá trabalhar no núcleo de Mato Leitão

 Descarregamento das aves

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Evento

Vem aí, Live do Amor 
e da Solidariedade do GECom

Com o intuito de arrecadar alimentos e ajudar 
instituições beneficentes da Região, o Grupo 
Encantado de Comunicação – Rádio 

Encantado, Onda 97.7 e Jornal Opinião Vale do 
Taquari – promove, no dia 26 de junho, uma sexta-feira, 
a Live do Amor e da Solidariedade. A transmissão vai 
ocorrer a partir das 20h, pela 97.7, facebook dos três 
veículos e no canal do YouTube da Onda 97.7 FM. 

A atração principal é música ao vivo com Célio 
e Banda. O grupo, composto por cinco integrantes, 
traz um repertório diversificado no ritmo do pagode. 
A interação com o público ficará por conta dos 
comunicadores Alexandre dos Santos, Henrique 
Pedersini, Igor Lopes e Vanessa Paliosa. 

O evento, alusivo ao mês dos namorados, tem o 
patrocínio de Gessos Casanobre, BeleZa Beer Chopp 
e Cerveja Artesanal, Belle Estofados, Carlão Gessos, 
Deputado Edson Brum e Vian Auto Center.  

OndE dOAr 
As Rádios Encantado e Onda FM (Roca Sales) são 

dois pontos de coleta. A partir de segunda-feira (8), 
os supermercados – nas cidades de Doutor Ricardo, 
Muçum, Encantado, Roca Sales, Arroio do Meio, 
Lajeado e Estrela - parceiros nesta ação estarão com 
caixas identificadas para quem quiser contribuir. 

EntidAdES
O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) 

de Doutor Ricardo, Muçum, Roca Sales, Estrela e 
Arroio do Meio, a Associação Abrigo Comarca de 
Encantado – Lar das Crianças e Associação Pró-
Menor de Encantado (AME) de Encantado e a 
Associação de Assistência à Infância e à Adolescência 
(Saidan) de Lajeado serão as entidades contempladas 
com as doações. 

Vanessa Paliosa 
jornalista

(Da esq. p/ dir.) Jéferson, Baiano, Célio, Alex e Marcelo vão animar o evento com música ao vivo

REPRODuçãO/YOuTubE

Pontos de coleta estarão identificados 
com o nome do evento
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“Um novo olhar 
sobre o meio ambiente”

Entrega de mudas

Nesta sexta- feira (05) a equipe irá distribuir mudas nativas, durante 
a tarde,  a partir das 13h30min, 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. Em caso de 
chuva, as mudas poderão ser retiradas no Departamento de Meio 
Ambiente no Centro Administrativo Municipal.

Com o intuito 
de comemorar 
a Semana do 

Meio Ambiente e ao 
mesmo tempo reforçar 
a importância da 
conscientização no 
cuidado com o planeta, o 
Departamento de Meio 
Ambiente de Encantado 
realiza a ação intitulada 
“Um novo olhar sobre 
o Meio Ambiente”. A 
iniciativa tem por objetivo 
estimular as pessoas a 
pararem e observarem 
a natureza de Encantado 
e em seguida fotografar. 
Várias pessoas já 
participaram enviando 
belas imagens da natureza 
de cidade. 

Quem ainda quiser 
compartilhar as imagens, 
pode envia-las nesta 
semana, para o e-mail: 
meioambiente@
encantado-rs.com.br. 
As imagens estão sendo 
divulgadas no Facebook 
da Prefeitura. 

A grAndiosA belezA dos 
eucAliptos - linhA chiquinhA

MARli SAliNi

bAirro plAnAlto 

ViTóRiA SAliNi

Foto dA nogueirA em suA cAsA

FERNANDA DiAS

JArdim de cAsA

MáRCiA ARMANi

lAgoA dA gAribAldi

GuSTAVo HAMANN DE FREiTAS

linhA Alegre

 FRANCiEli DAlToé

pinguelA entre linhA sAntA 
teresinhA e são roque

EVAlDo lANG

porto XV Foto tirAdA dA JAnelA do quArto

MARiNA CiMA

lAgoA dA gAribAldi

TiAGo WAGNER
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Aníver do Brayan 
Esse lindo garotão é o Brayan Bicca que está 

comemorando hoje, dia 05 de junho, 14 anos. Parabéns, 
continue sendo um exemplo de ser humano, humilde, 
educado e focado. Beijo grande da mãe Rejane, do pai  
Jairo e da mana Joana. 

Cecília 
Essa fofa é a Cecília, com um mês. Ela é filha de Marilia Togni e Solano Dos 

Passos.

GisElE CastOlDi

Joaby
Ensaio do Joaby Augusto, com um mês. Ele é filho do casal José Vanderlei e 

Valdilene da Silva.

GisElE CastOlDi

Mãe e filha 
A mamãe Bruna e a filha Cecília também registraram o primeiro Dia das 

Mães juntinhas. 

GisElE CastOlDi



PÁG 3  
5 DE JUNHO DE 

2020

M
I

X

O
P

IN
IÃ

O s
o
C
i
a
l

Momento família I
Mais um registro em comemoração ao Dia das Mães, com a mamãe Érika e seus 

pacotinhos de amor Luis Eduardo e Esther. 

 GisElE CastOlDi

Momento família II
A maternidade é um dom divino, exercê-la é um prazer diário. Na foto a mamãe 

Vivian com os filhos Paulo e Luiza Helena.

GisElE CastOlDi

Aníver da Nicoli 
Nicoli Prediger Wink é o nome dessa esperta 

mocinha, cheia de personalidade. Ela comemorou 
seus 6 aninhos, no dia 28 de maio, ao lado 
dos pais Daniela e Leandro e do mano Arthur. 
Parabéns!

Seis anos do Elias 
No próximo domingo, dia 7 de junho, é dia de comemorar mais um ano 

de vida do príncipe Elias José Schveiger de Souza. São seis anos de muitas 
risadas, aprendizado e amor. Parabéns, que Deus siga guiando teus passos e 
que tu seja muito feliz. Um beijo e abraço especial dos dindos Vanessa Paliosa 
e Anderson Irga. 

RafaEl ROsa

4 anos
A princesa Maiara Zanella 
Brandão completou 4 
anos, no dia 31 de maio, 
com seu sorriso que 
espalha alegria por onde 
passa. Quem deseja os 
parabéns são seus avós 
Maria e Vitório Zanella e 
os pais Marilete e Jusimar 
e o mano Manoel.
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fròtole del 
bigolin

NO PLANTÃO 
MÉDICO

O sujeito vai ao hospital, caindo de bêbado. 
Durante a consulta, vêm as perguntas de praxe:

- Nome?
- Juvenal dos Santos!
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um gole, mas só pra te 

acompanhar!

Piada do 
Joãozinho e a 
placa de cuidado 
com o cão

Joãozinho botou uma placa na porta de casa 
dizendo CUIDADO COM O CÃO.

Aí a mãe dele viu e disse:
- Meu filho, por que você está colocando 

esta placa, se o nosso cachorro é tão 
pequenininho??

Joãozinho responde:
- ô mãe, é por isso mesmo: pra ninguém pisar 

nele.

Piada do 
Joãozinho e a 
reza antes das 
refeições

A professora pergunta aos alunos:
- Quem aqui rezar antes das refeições?
Todos levantam a mão, menos Joãozinho.
- Joãozinho! Você não reza antes das 

refeições?
- Não, fessora… Lá em casa não precisa! A 

minha mãe cozinha bem!
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Áries, atenta porque pode rolar uma tensão nas 
parcerias de trabalho. Pessoas amigas poderão dar 
conselhos importantes, então deixe seu orgulho um 
pouco de lado e ouça, combinado? 

Touro (21/4 a 20/5)
Criatividade e disciplina devem garantir seu sucesso 
profissional nesta semana, Touro! Só tome cuidado para 
não misturar dinheiro com amizade, valeu? No campo 
amoroso, a dica é controlar mais seu ciúme - sabemos 
que é difícil pra você, mas faz um esforcinho.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Você terá pique para abraçar suas tarefas no serviço, 
mas evite bater de frente com a chefia, porque pode 
dar ruim. A semana pode ser favorável para incorporar 
hábitos mais saudáveis à rotina.

Câncer (21/6 a 21/7)
Seu carisma vai fazer a diferença com os colegas de 
profissão, mesmo que virtualmente. Com a família, é 
possível que alguma questão espinhosa apareça no seu 
caminho; resolva em vez de ficar levando com a barriga. 

 Leão (22/7 a 22/8)
Meus queridos leoninos, abram os olhos para 
oportunidades profissionais, mas fiquem longe de 
fofocas, combinado? Em família, o clima é favorável e 
você poderá curtir bons momentos com os parentes. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Sua vontade de melhorar de vida vai falar mais alto 
que qualquer outra coisa, elevando sua dedicação ao 
trabalho. Para quem gosta de fazer uma fézinha, o 
momento é ótimo para jogos e apostas!  

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, meu cristalzinho, você poderá encontrar uma forma 
de faturar nas horas vagas - é pra glorificar de pé! Na 
família, pode rolar algum contratempo - evite entrar em 
discussões desnecessárias. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Graças à sua lábia, você saberá escapar de situações 
difíceis. A dica pra você é: dê ouvidos à sua intuição para 
identificar amigos falsos. Que tal usar a internet para 
rever gente querida? A temperatura deverá subir na 
intimidade! Cautela com romance secreto.
 
Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, boas notícias pra você: é possível que encontre 
uma forma de saldar dívida ou resolver um problema. Que 
alívio, hein? Aproveite o empurrãozinho e some forças 
para chegar onde você quiser. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Vamos começar falando de um assunto que você entende 
bem, Caprica: trabalho! Unir-se a alguém para bater uma 
meta poderá ser útil, mas evite dar ouvidos a boatos, ok? 

Aquário (21/1 a 19/2)
Sabemos que você é craque em fazer isso, mas nesta 
semana, você vai correr atrás dos seus ideais com foco 
e determinação. Poderá, inclusive, receber apoio para 
deslanchar um projeto.  

Peixes (20/2 a 20/3)
Para quem está trabalhando de casa, boas notícias: 
trabalhar no seu cantinho será super positivo. Além disso, 
a Lua também estimula os estudos, então se você está 
planejando começar um curso novo, a hora é essa! Pode 
rolar alguma briga com amigo, tome cuidado! 


