
Núcleo de 
Vespasiano 
Corrêa é o 
primeiro a 
fornecer as aves 
para o frigorífi co 
de Palmas, em 
Arroio do Meio. 
Estimativa de 
abate é de 58,2 
mil frangos de 
terça (16) a sexta 
(19). Na próxima 
segunda (15), 
cooperativa 
comemora 
73 anos de 
fundação.
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90 recuperados
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TODOS 
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Medicamento 
para a AME 
poderá ser 
registrado no 
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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: 2.497
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.
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lucca@rdencantado.com.br

Milton Fernando
COORDENADOR GERAL
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Diogo Daroit Fedrizzi
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MTB 9398
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PUBLICIDADE
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

OBITUÁRIO 3/06/2020 a 11/06/2020

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

SANDER BERTOZZI, 
vereador do PP de 
Encantado, durante 
manifestação na tribuna na 
sessão desta semana.

FESTAS EM DOUTOR RICARDO

Leitores e moradores de Doutor Ricardo reclamam de barulho e festas que 
estão sendo feitas até altas horas da madrugada. É necessário relembrarmos que 
nesse período de pandemia estão proibidas as aglomerações.

03/06 – Clementina Maso Potrik, 82 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Arezi.

04/06 – Moacir Invernizzi.
Cemitério São João Batista, Vespasiano Corrêa. Funerária Rosolen.

09/06 – Oldemar Gedoz, 87 anos.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Mazzarino.

09/06 – Eneli Borghetti, 49 anos.
Cemitério da Barra do Coqueiro, Encantado. Funerária Arezi.

10/06 – Gomercindo da Cruz.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Arezi.

“Gostaríamos 
de pensar para 
Encantado um 
projeto bom em 

todos setores, 
onde as entidades 

fossem ouvidas 
e, daqui a pouco, 
porque não, que 

Encantado poderia 
pensar num 
consenso”

UM BOA NOITE 
CONIVENTE

Convido o leitor a 
fazer um exercício 
sobre como seria o 

Brasil de hoje se Fernando 
Haddad tivesse ganho as 
eleições de Bolsonaro. Essa 
reflexão leva em conta 
a gestão dos governos 
petistas e os discursos 
atuais dos líderes desse 
partido.

Nossas estatais 
continuariam 
administradas por grupos 
políticos que disputariam 
os cargos mais lucrativos, 
na ânsia de fazer caixa para 
as próximas eleições e para 
seu proveito pessoal. Novas 
dessas empresas seriam 
criadas com milhares de 
cargos públicos, como a 
indústria brasileira que 
fabrica preservativos e 
que consumiu milhões 
de reais para manter sua 
estrutura, antes de ser 
“adotada” pela iniciativa 
privada no atual governo. 
Petrobrás e Eletrobrás, as 
meninas dos olhos dos 
governos petistas, com 
certeza estariam abrigando 
militantes ávidos pelas 
propinas oferecidas 
por empreiteiras que 
sustentaram as campanhas 
de Lula e Dilma, além de 
mordomias particulares, 
conforme recentes 
decisões dos juízes da 
Lava-Jato.

Teríamos novamente 
as empresas campeãs 
nacionais, a exemplo da 
JBS que, subornando 
também uma “pseudo 
oposição”, especialmente 
o PSDB, constituiu-se no 
maior grupo de proteína 

animal do mundo, 
custeado com recursos 
do BNDES, inclusive 
para aquisição de 
industrias e a geração 
de empregos em outros 
países. Ainda, sob 
pretexto de incentivar 
empresas nacionais, 
veríamos o Foro de 
São Paulo centralizado 
no governo federal 
brasileiro, custeando 
obras de infraestrutura 
em países socialistas 
que comungam dessa 
mesma cartilha, que 
cria castas privilegiadas 
em detrimento a uma 
população miserável, 
conforme vemos em 
Cuba e Venezuela, 
grandes beneficiadas nos 
governos anteriores.  

Assistiríamos aos 
discursos do presidente 
Haddad valorizando 
a democracia, mesmo 
sabendo da prática 
nefasta, autoritária e 
criminosa de comprar 
o Congresso Nacional 
como fizeram no 
episódio do mensalão. 
Ainda, conforme hoje 
defende Lula, líder 
do PT, teríamos um 
governo regulando a 
mídia, em um gesto 
de censura contra a 
liberdade de expressão, 
semelhante ao que 
fizeram Hugo Chaves 
e Fidel Castro em seus 
países, tudo isso apoiado 
por artistas renomados 
que, às custas de 
dinheiro público da Lei 
Rouanet, apoiariam tal 
governo pró-cultura. 

E assim estaríamos 
hoje em um Estado 
de ânimos calmos, 
com um presidente 
de discursos refinados 
e que não comete a 
heresia da blasfêmia, 
porém, no caminho 
silencioso para o abismo 
do totalitarismo e da 
miséria, conforme os 
manifestos teóricos e as 
práticas dos governos 
marxistas. Ah! Tudo 
isso aconteceria ao som 
do Boa Noite tranquilo 
e conivente de Willian 
Bonner...
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encantado

ACI-E expõe aos associados ações 
realizadas em tempos de pandemia

reunião de segunda-feira (8) ocorreu por videoconferência

A Associação 
Comercial e 
Industrial de 

Encantado (ACI-E) 
reuniu os associados 
na noite da segunda-
feira (8). O encontro 
ocorreu por meio de 
videoconferência e 
teve a participação de 
50 empresas. A pauta 
proposta teve o objetivo 
de apresentar ao grupo 
as ações que a ACI-E 
tem feito para amenizar 
os efeitos da pandemia, 
tanto na preservação 
da saúde, quanto no 
fortalecimento dos 
negócios dos associados 
e no estímulo à retomada 
da economia local.

O presidente Rafael 
Fontana lembrou que 
um dos primeiros 
movimentos voltou-
se para agilizar a 
disponibilidade do 
atendimento da UTI-
Covid no Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha (HBST). 
Além dos equipamentos, 
havia a necessidade 
de contratação dos 
profissionais. “Nossa 
primeira preocupação foi 
com a saúde das pessoas. 
Por isso, junto com a 
equipe do hospital e o 
Corpo Clínico, fizemos 
uma campanha de 
doação com as empresas 
da cidade e arrecadamos 
R$ 250 mil para custear 
os serviços”, comenta 
Fontana. 

Ao mesmo tempo, 
a ACI-E trabalhou, 
em parceria com 
a Administração 
Municipal, Câmara 
de Vereadores, Poder 
Judiciário, Câmara de 
Dirigentes Lojistas, 
Ministério Público, 
HBST e Corpo Clínico 
na estruturação dos 
serviços de atendimento 
Covid e UTI e articulou, 
junto à bancada gaúcha 
na Câmara Federal, a 
conquista de R$ 500 
mil, também para 
investimentos na 
UTI. “Além disso, nos 

envolvemos no grupo 
de apoio ao Centro de 
Operações Emergenciais 
(COE) para discutir 
ações de enfrentamento 
à doença, não só no 
apoio à saúde e ação 
social, mas também 
na aquisição dos testes 
rápidos”, acrescenta o 
presidente.

Apoio ao associado
Coordenado pela vice-presidente da ACI-E, 

Cristina Castoldi, o Grupo de Apoio ao 
Associado reúne profissionais voluntários nas 
áreas do Direito, Contabilidade, Associativismo 
e Administração de Empresas com o objetivo 
de orientar o associado em busca de alternativas 
para superar as dificuldades nesse cenário 
de pandemia. Fazem parte, além de Cristina, 
como administradora de empresas, a advogada 
Gabriela Casaril, o contabilista Roque Mallaggi e 
a secretária executiva da ACI-E, Bernardete Rissi. 
“Estamos abertos a receber novos voluntários 
para continuar apoiando o nosso associado”, 
convida Cristina.

Segundo ela, o grupo mantém contato 
permanente com o associado. “É de interesse da 
ACI-E ter conhecimento de todo enfrentamento 
que nossas empresas têm diante desse ambiente 
de dificuldades. Precisávamos encontrar 
alternativas para amenizar essa situação”, comenta 
Cristina. “No início, era preciso compreender 
que a prioridade era a saúde e a vida das pessoas. 
Mas ao mesmo tempo não abandonamos nossas 
preocupações com o que iria acontecer com os 
nossos negócios”.

As orientações repassadas procuravam 
resolver as dúvidas dos associados e transmitir 
informações assertivas, principalmente, sobre os 
programas do governo federal, sejam nas questões 
legais, sejam nas linhas de crédito junto aos 
bancos e às cooperativas de crédito. 

Núcleos mantêm 
atividades

Durante a reunião, os coordenadores dos 
núcleos da Saúde, médico Fábio Vitória, e das 
Mulheres, advogada Darjela Calvi, explanaram 
sobre as atividades dos grupos, que estão tendo 
continuidade por meio de videoconferência.

Distanciamento 
controlado

Rafael Fontana salientou aos associados que 
a ACI-E teve participação decisiva na alteração 
dos critérios das bandeiras, conforme previa o 
modelo inicial de distanciamento controlado 
criado pelo governo do Rio Grande do Sul, com o 
objetivo de restringir ou flexibilizar as atividades 
comerciais em meio à pandemia. Na primeira 
rodada, a região do Vale do Taquari recebeu 
bandeira vermelha, que significa alto risco de 
contaminação e, portanto, maiores restrições. 

Em conjunto com outras entidades da região, 
a ACI-E integrou um comitê de crise do Vale 
do Taquari para convencer o governo a rever 
os critérios. “Fomos decisivos nessa mudança. 
Havia uma discriminação como se o Vale do 
Taquari fosse a região do coronavírus. Após várias 
reuniões conseguimos alterar o critério e há três 
semanas estamos na bandeira laranja, de risco 
médio”, explica Fontana. “Hoje, a região está numa 
situação bem melhor. Vamos ter que conviver 
com o vírus, ter os cuidados necessários, mas 
sem que a economia pare totalmente. Temos que 
manter o equilíbrio e a coragem para enfrentar esse 
momento e ter as atitudes necessárias”.  

Retomada da economia
Assim que as iniciativas na área da saúde foram 

tomando forma, a ACI-E também dedicou atenção 
na realização de campanhas visando ao estímulo 
e à retomada da economia de Encantado. “Havia 
uma preocupação muito grande. As empresas 
estavam pagando esse custo e o empresário 
sofrendo muito”, salienta Fontana. De imediato, 
a ACI-E lançou a campanha Juntos Somos Mais 
Fortes, Juntos Vamos Vencer, a fim de estimular 
o consumidor a adquirir produtos das empresas 
locais, além da Campanha Dia dos Namorados, 
em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), que oferece descontos de até 50% nas lojas 
participantes. 

LIVES
Nos últimos dias, a 

ACI-E organizou uma série 
de transmissões ao vivo 
pelo Facebook, reunindo 
profissionais de diferentes 
áreas e temas específicos. 
Confira:

- Plano de ação anti-crise, 
estratégias para venda on-
line, com Rafael Fontana e 
Paula Bianchini; 

- Saúde emocional, como 
equilibrar em tempos de 
Covid-19, com Cristina 
Castoldi e Monica Katz;

- Proteção coletiva e 
individual, com Rafael 
Fontana e Henrique Wolf;

- A importância do 
associativismo em tempos 
de crise, com Rafael 
Fontana, Renata Galiotto, 
Ivandro da Rosa, Cristina 
Castoldi e Simone Leite;

- Plano de Ação Anti-crise  
- o resultado, com Thais 
Agostini, Lívia Oselame, 
Ana Paula Pretto e Paula 
Bianchini;

- Desmistificando a 
bandeira vermelha: 
aspectos legais e de 
segurança, com os 
associados Alex Herold, 
Gabriela Casaril e Marcelo 
Turchielo.

- Treinamento on-line 
Plano de ação anti-crise 
- Como vender pela 
internet?

cinquenta 
empresas 
associadas 
participaram do 
encontro on-line
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

Município assina novo 
convênio com o Hospital 
Roque Gonzáles

Foi celebrado, na última semana, o aditivo 
de contrato do município com a Sociedade 
Bene� cente Roque Gonzales, em que foi 
acrescido:

• Plantão Médico/Hospitalar Presencial Dia 
(urgência e emergência);

• Exames laboratoriais para pacientes 
internados ou sala de observação;

• Eletrocardiograma eletivo e de emergência;
• Exames de imagem para pacientes 

internados ou em sala de observação;
• Ampliação de procedimentos ambulatoriais 

com honorários médicos inclusos. 

Secretaria da Saúde 
disponibiliza vários 
telefones para orientações

Uma Central Telefônica foi montada 
pela Administração Municipal para prestar 
informações, orientações e encaminhamentos 
relacionados à saúde. A Central funciona por 
meio de ramais telefônicos com atendimento 
das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, 
com exceção do Posto de Saúde do Centro que 
está atendendo com horário ampliado das 7h às 
22h, sem fechar ao meio-dia. O munícipe pode 
entrar em contato através dos seguintes números 
de telefone: 3753.1688,  3753.1360, 3753.2577, 
3753.2530 e 3753.2370 e digitar o ramal desejado 
conforme o atendimento. Ramal 1 - Suspeita de 
coronavírus, Ramal 2 - Transportes, Ramal 3 - 
Secretaria da Saúde, Ramal 4 - Unidade de Saúde 
do Centro, Ramal 5 - ESF Centro e Ramal 6 - ESF 
Bairro Sete de Setembro.

RGE instala 
rede de 
energia no 
Distrito 
Industrial

A concessionária 
de energia RGE 
Sul realizou, 
recentemente, a 
instalação da rede de 
energia elétrica junto 
ao Distrito Industrial 
da linha 21 de Abril. A 
infraestrutura era uma 
demanda antiga das 
empresas, que agora 
podem se instalar e 
iniciar as operações. 
A Administração 
Municipal concedeu 
incentivo para 10 
empresas que vão 
gerar cerca de 300 
empregos diretos. 

PANDEMIA 
ATRAPALHA A 
REALIZAÇÃO 
DE UM DOS MAIS 
IMPORTANTES 
EVENTOS DA 
CULTURA GAÚCHA

DIVULGAÇÃO

SEMANA FARROUPILHA

Acendimento da Chama Crioula 
2020 é transferido para 2021

O Acendimento da Chama Crioula, que marca 
a abertura dos Festejos Farroupilhas a cada ano, foi 
transferido para 2021, devido à pandemia da Covid-19 
e respectivos protocolos de saúde pública estabelecidos 
pelas autoridades sanitárias e que suspenderam todas 
as atividades que gerem aglomeração.

A de� nição aconteceu em reunião online realizada 
na terça-feira (9) pela presidente do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, Gilda 
Galeazzi, com os coordenadores das 30 Regiões 
Tradicionalistas. Para referendá-la, nos próximos dias, 
haverá reunião do Conselho Diretor da entidade.

Para 2021, � ca mantida a cidade de Canguçu, na 
21ª Região Tradicionalista, como local do evento e a 
portaria 39/2014, que de� ne os locais de acendimento 
da Chama Crioula para os próximos 30 anos, � ca 
estendido para 2045.

Segundo Gilda, o local, o acendimento e a 
distribuição da Chama Crioula em 2020 � cam a 
critério de cada uma das 30 Regiões Tradicionalistas, 
dentro de suas áreas de atuação, e em conformidade 
com os decretos de saúde pública estaduais e 
municipais.

ENCANTADO

SETOR DE OBRAS trabalha no 
CALÇAMENTO dA ESTRADA SÃO JOSÉ 
E no ASFALTO dA RUA EQUADOR

A equipe da secretaria de Obras de Encantado trabalha na preparação da base para melhorias na Estrada 
São José, onde será colocado o calçamento, e na Rua Equador, no bairro São José, que receberá a pavimentação 
asfãltica. O terrenos dos dois trechos receberam as primeiras movimentações das máquinas nesta semana.

trabalhos na rua equador

base da estrada são josé é preparada para receber o calçamento

FOTOS: DIVULGAÇÃO

rede de energia elétrica na 21 de abril

DIVULGAÇÃO
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

a semana em Muçum...

Repasse 
Nesta semana, foi 

aprovado Projeto de 
Lei na Câmara de 
Vereadores de Muçum 
que abre crédito 
especial no valor de R$ 
314.798,02. O valor é 
oriundo do Governo 
Federal para combate 
à Covid-19 e foi 
repassado à Associação 
Bene� cente de Muçum, 
que é a mantenedora do 
hospital.

Destinação/
aplicação  

Segundo a 
administração da casa de 
saúde, os recursos serão 
aplicados conforme 
determina artigos da 
Portaria da Liberação 
e Plano Operativo 
aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde nas 
seguintes aquisições: 
medicamentos, 
suprimentos, insumos 
e produtos hospitalares, 
para o atendimento 
adequado a população 
SUS do município de 
Muçum e no combate e 
controle da pandemia da 
Covid-19.

Médica
Desde o início desta 

semana, a Equipe de 
Saúde de Muçum conta 
com os serviços de 
uma nova médica. A 
Dra. Deysi Luperon 
Kindelan, de origem 
cubana, está há cinco 
anos no Brasil. A 
pro� ssional atua na 
Unidade de Saúde, 
sobretudo, com intuito 
de colaborar com as 
ações de enfrentamento 
a proliferação do novo 
coronavírus.

Mudas 
A secretaria municipal da Agricultura com 

apoio da Emater/RS – Ascar realizaram, nesta 
semana, a entrega de 354 mudas frutíferas. O 
objetivo é desenvolver a qualidade de vida, 
tendo em vista que o plantio diversi� cado 
possibilita que os interessados colham frutas 
em todas as épocas do ano, garantindo 
segurança e soberania alimentar. 

Encomendas 
Muitos dos bene� ciados são feirantes ou 

participantes de programas federais aderidos 
pelo município, onde o alimento colhido 
no interior do município é revertido para 
escolas, hospital, famílias de baixa renda e/ou 
com alguma vulnerabilidade social.

Cidade Alta 
A Prefeitura atendeu uma demanda antiga 

dos moradores do bairro Jardim Cidade Alta. A 
instalação de duas novas caixas de água, de � bra e 
com capacidade para até 20 mil litros, ocorre pela 
otimização dos serviços de abastecimento de água 
para aproximadamente 150 famílias. Elas substituirão 
uma caixa de material.

Marcolin 
Outro bairro que recebeu melhorias na 

distribuição foi o José Marcolin. No local, foi 
promovida a instalação de equipamentos para 
tratamento automático da água distribuída aos 
moradores - que enfrentaram interrupções constantes 
no abastecimento. 

Acesso 
O vereador Gilmar 

Marcolin cobrou 
melhorias no trevo 
de acesso à cidade. 
Conforme ele, a 
concessionária nem 
está mais colocando 
asfalto nos buracos. 
“Estão colocando pás 
de concreto”, frisou.

Colossi 
O vereador 

destacou que as 
caixas d’água 
foram instaladas 
somente porque 
os vereadores da 
oposição denunciaram 
precárias condições 
que estava a 
distribuição da água 
no bairro Jardim 
Cidade Alta. 

Basseto 
O vereador Luis 

Antônio Basseto 
(Belo) agradeceu a 
administração pelas 
melhorias realizadas 
no bairro Jardim 
Cidade Alta. Belo 
citou como exemplos 
a colocação de 
quebra-molas, rede 
de iluminação, troca 
de toda a rede de 
distribuição e, agora, 
a colocação das novas 
caixas d’água. 

Baldasso 
O vereador 

Amarildo Baldasso 
diz estar feliz por 
fazer parte da história 
de Muçum. Citou 
como exemplo o 
empreendedorismo do 
prefeito que construiu 
o parque de máquinas 
e adquiriu o Colégio 
Alternativo. Conforme 
Baldasso, “temos que 
ter coragem de fazer”, 
enalteceu. 

Milho 
O vereador Adair Villa sugeriu 

ao Executivo Projeto de Lei 
que boni� que total ou parcial o 
pagamento da semente de milho 
pelo sistema troca-troca. Segundo 
Villa, os agricultores precisam ser 
bene� ciados pelas perdas provocadas 
pela estiagem. 

Cibernético 
O presidente do Poder Legislativo 

de Muçum, Mateus Trojan, foi 
vítima de crime cibernético. A ação 
resultou em perda do per� l pessoal e 
empresarial nas redes sociais.

Cipriani 
Mauro Cipriani lamentou que após o 

recolhimento de lixo, na cidade e interior, muitas 
pessoas deixam material espalhado pelos locais. 
Muitas vezes são colocados eletroeletrônicos 
que � cam por meses no meio da natureza. “O 
município faz o recolhimento ordenado de 
todos os materiais, fora isso pode ser deixado 
na secretaria de Obras que irá dar a destinação 
correta”, destacou.
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

somos heróis 
sem caráter?

O deputado federal Lucas Redecker 
informou, nesta terça-feira (09), que 
entre o � nal do mês de junho e o 
começo do mês de julho deverá estar 
concluído o processo para o registro 
no Brasil do medicamento Zolgensma 
(laboratório Novartis), usado no 
tratamento da AME (Atro� a Muscular 
Espinhal).

Redecker recebeu a informação da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigiência 
Sanitária), depois de consultar o 
órgão sobre o andamento do registro 
do medicamento, que precisa ser 
administrado em pacientes até os dois 
anos de idade. Esse é o caso da bebê 
Lívia Telles, de Teutônia, que comove e 
mobiliza o Rio Grande do Sul por conta 
da arrecadação de R$ 9 milhões para 
a aquisição do medicamento, que está 
entre os mais caros do mundo.

“Estou con� ante que, em breve, este 
medicamento estará disponível no 
Brasil, o que vai auxiliar na redução 
dos custos bem como aplicação da 
medicação aqui no país, o que hoje 
somente pode ser feito no exterior”, 
explicou Redecker. O deputado 
alertou, entretanto, que o registro do 
medicamento no Brasil ajuda a reduzir 
os custos, mas não o torna gratuito.

“O processo está caminhando. A 
empresa recebeu as exigências fruto 
do processo de análise. Aguardamos a 
resposta e ao mesmo tempo estamos 
organizando para a aprovação. 
Acreditamos que no � nal de junho 
e início de julho o produto esteja 
pronto para registro. Vamos esperar as 
adequações da indústria”, informou ao 
deputado por e-mail João Batista Silva 
Júnior, gerente de Sangue, Tecidos, 
Células e Órgãos da Anvisa.

No mês de abril, Redecker, junto 
com o prefeito de Teutônia, Jonatan 
Bronstrup e o pai da paciente Lívia 
Telles, Anderson Telles, realizaram 
reunião virtual com a Anvisa tratando 
sobre o registro do medicamento 

no Brasil, ocasião em que o órgão 
� xou o prazo do � m do primeiro 
semestre para a conclusão do trâmite. 
“Mesmo com essa importante notícia 
precisamos continuar mobilizados 
nessa corrente do bem, pois ainda que 
haja a possibilidade do medicamento 
ser utilizado no Brasil sabemos que 
o custo será alto e ainda precisamos 
da colaboração de todos para que 
alcancemos o objetivo do valor do 
medicamento”, a� rmou o prefeito.

O que é Atrofia 
Muscular 
Espinhal (AME)?

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a Atro� a Muscular 
Espinhal (AME) é uma doença rara, 
degenerativa, passada de pais para 
� lhos e que interfere na capacidade 
do corpo de produzir uma proteína 
essencial para a sobrevivência dos 
neurônios motores, responsáveis 
pelos gestos voluntários vitais simples 
do corpo, como respirar, engolir e 
se mover. Varia do tipo 0 (antes do 
nascimento) ao 4 (segunda ou terceira 
década de vida), dependendo do grau 
de comprometimento dos músculos e 
da idade em que surgem os primeiros 
sintomas.

Doenças raras
Existem cerca de 8 mil tipos de 

doenças raras no mundo, incluindo 
a Atro� a Muscular Espinhal (AME). 
Para ser considerada rara, a doença tem 
que atingir 65 a cada 100 mil pessoas. 
Estudos apontam que 80% das doenças 
raras decorrem de fatores genéticos 
e 20% estão distribuídos em causas 
ambientais, infecciosas e imunológicas. 
Há 40 protocolos de atendimento 
voltados para o tratamento de diversas 
doenças raras no âmbito do SUS, 
incluindo AME.

TODOS PELA LÍVIA

Medicamento para 
a AME poderá ser 
registrado no Brasil 
até julho

DEPUTADO REDECKER  PARTICIPOU DE REUNIÃO 
VIRTUAL COM A ANVISA EM ABRIL

DIVULGAÇÃO

SEM-VERGONHICE
Em outubro de 2015, a Grande Porto Alegre foi sacudida por um forte 

vendaval devastando centenas de moradias das periferias. Comerciantes 
se aproveitaram e passaram a cobrar preços absurdos por lonas, telhas, 
água, e outros produtos fundamentais para os necessitados de poucos 
recursos. Na pandemia, ainda em março, surgiram milhares de denúncias de 
superfaturamento de álcool gel e máscaras. Isso se chama EXPLORAÇÃO!

FRAUDE NO AUXÍLIO
O Correio Braziliense divulgou uma pesquisa do Instituto Locomotiva (SP) 

que, um terço das mais de 17 milhões de famílias nas classes A e B, com renda 
superior a R$ 8.159,00 per capita, pediram o auxílio emergencial de R$ 600,00, 
que o Governo criou para socorrer os mais necessitados e 69%, ou 3,9 milhões 
de pessoas de alta renda, embolsaram o dinheiro. Renato Meirelles, presidente 
do Instituto, explicou “acham que têm direito, porque consideram que o dinheiro 
público não é de ninguém. Do ponto de vista moral e ético não acham errado 
e ainda comemoram pelas redes sociais, divulgando festas feitas com o auxílio 
emergencial. Não pensam que tiram de quem precisa. E dizem que são a favor do 
Estado mínimo e contra a corrupção”. As informações sobre fraudes no acesso ao 
Auxílio Emergencial vêm também do Tribunal de Contas da União, que analisa 
um relatório indicando que os R$ 600,00 podem ter sido pagos indevidamente 
a 8,1 milhões de brasileiros, e pode chegar até R$ 3,6 bilhões. Se alguém mentiu 
nos seus dados poderá ser processado.

QUE VERGONHA !
 A Lei de Gérson de “levar vantagem em tudo, certo ?”, atacou com 

tudo no Alto Taquari. Ao expor os bene� ciados por município, o Portal 
da Transparência do Governo (portaldatransparencia.gov.br), constrangeu 
muita gente, que pediram e não esperavam a exposição de seus nomes, dos 
concedidos e dos negados. Estão expostos ao julgamento público sobre o 
merecimento dos valores de um programa destinados à população carente.  
É mais uma demonstração do comportamento malandro do brasileiro que 
buscou um recurso que pouco lhe ajudará.  Alegações como roubos e fraudes 
dos político e Governo não se sustenta. Isso se chama, VERGONHA.

CARÁTER
Esse nosso comportamento, de criticar políticos (escolhidos por nós) e 

gestores públicos, e tirar vantagem na primeira oportunidade, serve para 
colocar dúvidas sobre a nossa capacidade de construir uma nação justa. 
Lançado em 1928 “Macunaíma — o herói sem nenhum caráter”, de Mário 
de Andrade, e em 1936, o clássico “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de 
Holanda, são obras que sintetizam a malandragem do brasileiro, que vive 
de trambiques, o “homem cordial”. Está na hora de acabar com essa cultura 
histórica de buscar atalhos para se dar bem, sem meritocracia, e um egoísmo. É 
enterrar a glamourização do jeitinho e da malandragem. 

SOLIDARIEDADE
Aqui em Encantado, nestes momentos de crise aparece a solidariedade que 

merece aplausos. São campanhas de torcedores de Grêmio e Internacional, e mais 
recentemente as entidades tradicionalistas, CTG Giuseppe Garibaldi e o Grupo 
Nativista Anita Garibaldi, para ajudar os necessitados.

(*) Assessor de Porra Nenhuma.

Quando Deus fez o 
mundo, um dos seus 
“aspones” (*) indagou: 

“Por que Vossa Onipotência 
privilegiou o Brasil com 
tantas belezas, mas sem 
terremotos, vulcões, ciclones, 
furacões, etc., colocando 
essas tragédias naturais em 
outros países ?”. O Criador respondeu: “Verás o povo 
que vou botar lá!” Muita gente não gosta da piada, 
porque diminui o brasileiro e sua cultura. Diante 
de certos fatos, o nosso comportamento dá razão ao 
piadista das nossas desgraças e irresponsabilidades.
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Prefeito é desafiado a liberar  
recurso para o hospital por decreto

abertura de crédito suplementar gerou polêmica na sessão

No dia seguinte à sessão, prefeito 
garante recurso por decreto

Na manhã da terça-feira (9), o prefeito Adroaldo Conzatti assinou o decreto e 
compareceu ao hospital para entregar à direção da casa de saúde, o comprovante do 
depósito dos R$ 940 mil. Conzatti aproveitou também para publicar um texto em 
sua página no Facebook, criticando a atitude da Câmara de Vereadores.

“A Saúde de Encantado não vai parar
Abertura de crédito suplementar especial, serve, também, quando vem um dinheiro 

extra orçamento (recurso do estado ou do governo federal) com finalidade específica 
é recebido pelo município e como de praxe, o município envia um projeto para a 
Câmara de Vereadores e esta tem a função de analisar e votar. 

Misturar com compra de terras do Parque (dinheiro do Município) é querer 
confundir a cabeça da população, pois não tem nexo nenhum com os recursos para o 
hospital. É lamentável a postura da Câmara de Vereadores de Encantado, que é uma 
casa política e está fazendo política com excelência, e neste caso, sem se preocupar 
com os recursos que vem de fora para a saúde.

Eu vou continuar a fazer gestão e pensamento no futuro de Encantado e não na 
próxima eleição. Espero que a comunidade encantadense, acompanhe as nossas ações 
e também a postura de alguns vereadores e tire as suas conclusões. 

O que não podemos aceitar é que o discurso de ocasião seja mais forte que as ações 
em defesa da saúde das pessoas, do desenvolvimento e do futuro de Encantado.

Sinceramente com meus 80 anos, não  tenho o direito e tempo para errar na gestão 
e por isso dedico quase que 24 horas dos meus dias pensando em gestão e na próxima 
geração, com muito respeito e seriedade com o dinheiro público. 

Assim tem sido meus dias e assim vou continuar, independente de posições políticas e 
interesses eleitorais de outros. A saúde de Encantado não vai parar. Com fé em Deus!”

O projeto 54 
que autoriza 
o Executivo 

a abrir um crédito 
suplementar de R$ 948 
mil, valor oriundo do 
Ministério da Saúde, 
destinado para o 
Hospital Beneficente 
Santa Terezinha para o 
combate à pandemia, 
polemizou a sessão da 
Câmara nesta semana. 

O presidente Diego 
Pretto chegou a 
consultar cada um dos 
parlamentares sobre a 
possibilidade de colocar 
em votação a matéria. 
Seis concordaram e 
quatro foram contra 
(Moacir Tramontini, 
Cláudio Roberto da 
Silva, Valdecir Cardoso 
e Andresa de Souza). 
No final, Cláudio pediu 
vistas. 

Alguns vereadores 
entendiam que a matéria 
não tinha necessidade de 
passar pelo Legislativo e 
a destinação do recurso 
poderia ter sido feita 
por um decreto assinado 
pelo prefeito, como 
fizeram, segundo os 
políticos, os gestores de 
Lajeado e Estrela. “Para 
comprar a área de terras 
do lado do Parque ele fez 
por decreto, porque não 
faz agora de novo para 
a saúde? É só para jogar 
a população contra os 
vereadores”, provocou 
Valdecir Cardoso (PP). 

Outra reclamação 
referiu-se à falta de 
esclarecimentos por 
parte da Administração 
Municipal sobre o 
percentual limite 
do orçamento para 
suplementações 
por decreto, sem 
a necessidade de 
aprovação do legislativo. 
“Se a informação do 
Executivo, que não veio, 
dissesse que não tem 
como suplementar por 
decreto, nós teríamos 
votado agora. Estrela 
colocou o dinheiro na 
conta do hospital, R$ 
3 milhões, minutos 

depois de receber o 
recurso. Precisamos 
ter isso esclarecido. Se 
alguém for para meio de 
comunicação mentir, o 
pau vai pegar”, contestou 
Luciano Moresco (PT), 
que ainda lamentou pelo 
fato de o assunto ter 
causado preocupação à 
direção do hospital.

Para Cláudio Roberto 
da Silva (MDB), a 
situação criada faz 
parte das estratégias 
do prefeito Adroaldo 
Conzatti. “Nessa 
guerrinha de ameaçar 
jogar os vereadores 
contra a população, 
estou muito velho. 
Estou convicto de que 
não se perde o recurso 
se não for por um ato 
do prefeito. E pelo que 
conheço o prefeito, ele 
vai brigar até o fim e vai 
fazer. Se não pudesse 
fazer, já teria ligado para 
todo mundo”, afirmou 
Cláudio. 

Jaqueline Taborda 
(PSDB) defendeu a 
votação. Segundo ela, 
todos os projetos de 
suplementação que 
chegaram à Câmara 
sempre foram aprovados. 
“O prefeito está pedindo 
para nós autorizarmos 
para que possa se abrir 
um crédito, porque 
estamos em um período 
de pandemia, não se 
sabe os valores que vêm 
do governo federal, 
não se tem rubrica”, 
argumentou. Marino 
Deves (PP), que preside 
a Comissão de Finanças, 
também foi favorável 
à votação na noite 
de segunda-feira (8). 
“Temos sido atuantes na 
busca de recursos para 
o hospital e esse valor 
chega num momento 
delicado de combate à 
pandemia. O hospital 
tem se notabilizado 
nesse serviço como 
referência regional”, 
comentou.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

Sander volta a cobrar repasse de 
incentivo para agroindústria

Sander Bertozzi (PP) voltou a criticar o governo sobre a falta de repasse de incentivos 
a agroindústrias. Há mais tempo, o político insiste que o produtor Maciel Slaifer não 
recebeu recursos previstos na lei municipal, mesmo com a administração alegando que 
não há situações pendentes. Nesta semana, Bertozzi disse que o Executivo ofereceu um 
financiamento a Slaifer no valor de R$ 25 mil e não o valor que lhe é de direito, a fundo 
perdido. “Não estou entendendo. Temos uma lei aprovada por esta Casa no período em 
que fui secretário de Agricultura. Oito agroindústrias foram beneficiadas e esse produtor, 
que está com a agroindústria pronta, participando de feiras, não está recebendo os 
recursos do município. Por que ele vai financiar se tem direito? Lamento muito. Estou 
triste porque é um descaso com o agricultor familiar de Encantado”, contestou Bertozzi.

LIGA DO 
CÂNCER

Os vereadores 
aprovaram por 
unanimidade o projeto que 
autoriza o repasse de R$ 
40 mil à Liga Feminina de 
Combate ao Câncer.

PARADAS DE 
ÔNIBUS

Valdecir Cardoso 
(PP) encaminhou dois 
pedidos de providências 
ao Executivo. Ele pede 
a construção de duas 
paradas de ônibus, uma 
na rua dos Navegantes, 
do lado da antiga escola 
Heitor Peretti, no bairro 
Navegantes, e outra na 
entrada do loteamento 
Vale dos Pinheiros. 

ASFALTO
Luciano Moresco 

(PT) e Celso Cauduro 
(MDB) solicitaram ao 
Executivo que inclua 
no projeto Asfalto 
Comunitário os trechos 
que fazem parte do 
caminho para o Camping 
do Guizzo, no bairro 
Jacarezinho. Segundo 
os parlamentares, o 
local é um dos pontos 
principais de turismo e 
lazer do município. Além 
disso, a obra beneficiaria 
mais de 65 residências, 
agroindústria, merendeira, 
oficina mecânica, além de 
ligar a área urbana com 
áreas rurais com potencial 
agrícola e turístico.

LEI ORGÂNICA
A Câmara criou uma 

comissão especial para 
analisar o texto de 
reforma da Lei Orgânica 
Municipal. O grupo é 
formado pelos vereadores 
Moacir Tramontini, 
Jaqueline Taborda, 
Cláudio Roberto da Silva 
e Luciano Moresco, 
todos advogados. Após 
o parecer, ocorre a 
votação em plenário. São 
necessários dois turnos. A 
ideia do presidente Diego 
Pretto é concluir a votação 
até o final de junho, 
quando ele deve repassar 
o cargo ao colega Valdecir 
Cardoso.

conzatti levou comprovante de depÓsito à direção do hospital

DIVULGAÇÃO
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reforma da Lei Orgânica 
Municipal. O grupo é 
formado pelos vereadores 
Moacir Tramontini, 
Jaqueline Taborda, 
Cláudio Roberto da Silva 
e Luciano Moresco, 
todos advogados. Após 
o parecer, ocorre a 
votação em plenário. São 
necessários dois turnos. A 
ideia do presidente Diego 
Pretto é concluir a votação 
até o final de junho, 
quando ele deve repassar 
o cargo ao colega Valdecir 
Cardoso.

conzatti levou comprovante de depÓsito à direção do hospital

DIVULGAÇÃO
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especial 

PEDRO ROSSI,
O ADEUS A UM 
HERÓI DA GUERRA

pracinha encantadense que lutou na 2a Guerra 
Mundial faleceu aos 99 anos EM ILÓPOLIS

Na noite da 
quarta-feira 
(3) morreu 

o pracinha Pedro 
Rossi, aos 99 anos de 
idade. O integrante da 
Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) lutou 
na 2ª Guerra Mundial 
entre outubro de 1944 e 
maio de 1945. A divisão 
combateu as forças 
do Eixo, liderado pela 
Alemanha Nazista, na 
Itália do comandante 
fascista Benito 
Mussolini. 

Pedro Rossi nasceu 
no dia 17 de agosto de 
1920, na comunidade 
de linha Santo Antônio, 
distrito de Ilópolis, à 
época município de 
Encantado. Casou-
se no dia 1º de maio 
de 1948 com Cecilia 
Madalena Sanson com 
quem teve seis filhos: 
João Antonio, Lucia 
Palmira, Jerônimo, 
Aldoir Bernardo, Maria 
Isabel e Valmir Pedro 
Rossi. Pedro ficou viúvo 
em 1988 e casou-se com 
Luiza Dias Mansour 
em 1990. Em 2004 
ficou novamente viúvo 
e, em 2005, casou-se 
com Tereza Revers, 
com quem viveu até seu 
falecimento.

O filho Valmir 
lembra de algumas 

histórias que seu pai 
contava sobre a 2ª 
Guerra Mundial. “Ele 
sempre relatava do 
período que serviu 
no exército em Santa 
Maria, o período de 
treinamento no Rio de 
Janeiro e a viagem para 
a Itália. Inicialmente 
desembarcaram no 
porto de Nápolis. 
De lá seguiram para 
o porto de Livorno, 
em embarcações 
menores. Ele comentava 
sobre os períodos 
de treinamento, 
deslocamentos e 
combates. Em 2015, 
quando completou 
70 anos da FEB na 
Guerra, estivemos na 
Itália. Juntamente com 
o pai e todos os irmãos 
refizemos o percurso 
da FEB e visitamos os 
principais lugares e 
monumentos. Ficamos 
impressionados com a 
atenção dos italianos e 
a valorização com que 
eles nos receberam. Para 
eles, o pai era alguém 
de outro país, que não 
tinha nada a ver com a 
guerra, mas que foi lá 
arriscar sua vida pela 
paz”, relembra.

Elisangela Favaretto 
jornalista

“Ele não contava a 
história. Ele era a 
história”

Em agosto, Pedro Rossi completaria um 
centenário de vida, mas mesmo com a  idade 
avançada ele sempre se manteve atuante.  “Ele 
sempre foi muito ativo. Diariamente assistia 
à missa na televisão ou ia à Igreja. Cuidava 
do quintal, que era a lavoura dele, plantando, 
cuidando e colhendo alface, tomate, cebola, 
batatas, morangas, milho, feijão, etc. Gostava 
de jogar baralho, especialmente canastra. 
Semanalmente ia ao Clube da terceira idade para 
dançar e gostava de viajar. Em outubro de 2019 
participou do Encontro Nacional da FEB em 
Recife (PE) e passou o ano novo em São Paulo 
(SP), na casa do filho”, relata Valmir. 

Pedro Rossi contraiu uma pneumonia, mas 
estava se recuperando. Entretanto, o quadro de 
saúde agravou com problemas pulmonares, nos 
rins e uma parada cardíaca que desencadeou no 
seu óbito. Para a família resta o legado deixado 
pelo pai. “Como alguém disse, ele não contava 
histórias, ele era a história e deixa um legado de 
um grande filho, pai, marido, avô e amigos de 
todos. Uma pessoa extremamente participativa 
na comunidade, muito ética, correta e justa.  Um 
grande exemplo para todos”, declara. 

As homenagens prestadas ao pracinha Pedro 
Rossi, emocionaram a família. “Ficamos muito 
felizes e emocionados com as homenagens 
recebidas.  O Exército esteve presente no dia 
do sepultamento, foram dezenas de coroas de 
flores de pessoas de diversos locais e Estados, 
mensagens, publicações em redes sociais e em 
meios de comunicação”, relata Valmir. 

ARQUIVO PESSOAL

pedro rossi tinha  
uma vida ativa em ilópolis
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ARQUIIVO PESSOAL

“Um bravo colega”, 
homenageia presidente 
Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
homenageou Pedro Rossi em sua live semanal, na 
noite de quinta-feira (4). Bolsonaro recebeu a notícia 
pelo celular e chegou a bater continência para Rossi. 
Veja o que ele falou:

“Tenho aqui a notícia do falecimento de mais um 
veterano da segunda guerra mundial. Pedro Rossi 
faleceu na noite do dia 3, ontem, aos 99 anos. Ele 
participou de 20 missões em solo italiano. A gente só 
tem agradecer um antifascista, combateu o Mussolini 
na Itália. Mais um herói. Temos ainda poucos heróis 
vivos no Brasil. A gente lamenta o passamento 
de mais um bravo colega, Pedro Rossi. A nossa 
continência para o Pedro Rossi”.

“Minha melhor 
continência”, diz 
deputado Zucco

O deputado estadual, Tenente Coronel Zucco, 
produziu um vídeo para homenagear Pedro Rossi. 
A produção exibe imagens do arquivo pessoal de 
Rossi, bem como vídeos e fotografias da Segunda 
Guerra Mundial. A locução é do próprio parlamentar. 
Confira o texto:

“Seu Pedro Rossi nos deixou hoje, às vésperas 
de completar 100 anos de idade. Ele é um herói de 
guerra, integrante da Força Expedicionária Brasileira, 
a nossa querida FEB. Combateu em 20 lugares 
diferentes dentro da Itália durante a Segunda Guerra 
Mundial. Seu Pedro combateu o autoritarismo e 
defendeu a democracia, colocando a própria vida 
em risco. Ele foi um soldado exemplar, na guerra e 
na vida, formando família e sendo um exemplo de 
dedicação, patriotismo e amor ao Brasil. Minhas 
condolências e minha melhor continência à família 
do seu Pedro Rossi, motivo de orgulho para todos nós 
que lutamos diariamente em defesa da democracia e 
da liberdade. Minha melhor continência.”

Comando Militar do Sul 
“Falecimento de Herói da Força 
Expedicionária Brasileira”

“É com extremo pesar que o Comando Militar do Sul (CMS) informa o 
falecimento, na noite de 3 de junho de 2020, do senhor Pedro Rossi, integrante 
da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que combateu na 2ª Guerra Mundial 
(2ª GM). O Sr Pedro Rossi nasceu em 17 de agosto de 1920, em Ilópolis/RS. Em 
outubro de 1944 embarcou para a Itália, junto com os demais pracinhas da FEB na 
missão de combater as forças do Eixo, no contexto da 2ª GM, regressando ao Brasil 
em maio de 1945 vitorioso na guerra. Neste ano em que completaria 100 anos de 
idade, agradecemos o seu sacrifício e devoção, contribuindo para a vitória dos 
países aliados. O legado deixado pelo Sr Pedro Rossi é um exemplo que orienta e 
fortalece as gerações futuras de devoção à Pátria”.

A PARTICIPAÇÃO 
BRASILEIRA  
NA 2A GUERRA MUNDIAL

Conforme o site do Exército Brasileiro, com 
exceção de 111 militares, entre os quais 67 
enfermeiras, que viajaram por via aérea, os demais 
componentes da FEB foram conduzidos do porto do 
Rio de Janeiro para a Itália. O transporte das tropas 
ocorreu em navios americanos, escoltados por 
unidades da Marinha de Guerra, no período de 2 de 
julho de 1944 a 4 de fevereiro de 1945. O translado 
deu-se em quatro escalões, sendo que o 2º foi 
constituído de  dois navios transportes: o General 
Mann, conduzindo o 1º RI e tropas diversas e  o 
General Meigs, conduzindo o 11º RI e outras tropas.

Na Itália, a FEB foi incorporada ao IV Corpo do 
5º Exército Americano, entrando em combate em 
setembro de 1944, no vale do Rio Serchio, ao norte 
da cidade de Pisa e depois, no Vale do Rio Reno, 

sendo que nos Apeninos, enfrentou um rigoroso 
inverno, com muita neve, suportando temperaturas 
de até vinte graus negativos. Em sua arrancada 
para a vitória a FEB, dentre outras, conquistou com 
destaque Monte Castelo, Montese e em Collechio 
e Fornovo, cercou e aprisionou, na sua totalidade, 
a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, inclusive o seu 
comandante General Otto Freter Pico com o seu 
Estado-Maior e mais remanescentes da Divisão 
Bersalhieri Italiana, com seu comandante General 
Mario Carloni. Na sua arrancada final, ocupou a 
cidade de Turim e no dia 2 de maio de 1945, na 
cidade de Susa, noroeste da Itália, fez junção com as 
tropas francesas, quando terminou a guerra, com a 
rendição das tropas alemãs na Itália.

As principais conquistas e vitórias da FEB foram 
assinaladas em Massarosa, Camaiore, Monte 
Prano, Monte Acuto, Galiano, Barga, San Quirino, 
Monte Castelo, La Serra, Castelnuovo, Soprassasso, 
Montese, Paravento, Zocca, Marano Su Parano, 
Collechio e Fornovo.

NÚMEROS
DA FEB
Efetivo total da FEB: 
25.334
Prisioneiros capturados: 
20.573
Integrantes da FEB 
aprisionados pelos 
inimigos: 35
Feridos no Teatro de 
Operações: 2.722
Extraviados e ainda não 
recuperados (dos quais 
10 enterrados como 
desconhecidos): 23

“Um herói”, diz 
Alexandre Garcia

O jornalista Alexandre Garcia citou Pedro Rossi 
durante seu comentário diário, no canal no Youtube 
e transmitido para mais de 300 rádios brasileiras, na 
sexta-feira (5). Confira o trecho:

“Quero registrar a minha homenagem, que deve 
ser a homenagem de todo mundo, a um herói da 
Força Expedicionária Brasileira. Foi cabo artilheiro 
em Monte Castelo, depois na libertação de Montese, 
assim que a população de Montese chama os 
brasileiros, os libertadores. O Pedro Rossi morreu 
com 99 anos em Ilópolis, no Rio Grande do Sul. Eu 
conheço Ilópolis, fazia veraneio em Ilópolis. É um 
lugar de araucárias e de erva-mate. Ele foi enterrado 
hoje com honras fúnebres militares prestadas pelo 
meu Regimento Gomes Carneiro, onde servi. Estou 
contando isso para homenagear esse herói que 
foi para a Itália disposto a dar a vida pela mesma 
bandeira que lá em Curitiba rasgaram e queimaram. 
Que diferença!”

presidente bateu continência para rossi

deputado demonstrou respeito  
para com pedro rossi

Festa de aniversário de 97 anos de pedro 
rossi, na foto com a esposa tereza revers

rossi e a esposa com o diretor do grupo 
encantado de comunicação, antonio 

alberto lucca, durante a passagem da 
tocha olímpica em 2016

jornalista também homenageou rossi

ARQUIVO OPINIÃO

REPRODUÇÃO YOUTUBEREPRODUÇÃO FACEBOOK

REPRODUÇÃO YOUTUBE
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Continuidade das 
etapas do Programa 
Frango de Corte

Seis meses após a inauguração do Complexo 
Avícola, onde está localizado o frigorífico de aves, 
em Arroio do Meio, mais um marco histórico para 
a Dália – e na semana do aniversário de 73 anos 
de fundação. “Gradativamente vamos alojando 
os núcleos, observando o funcionamento de cada 
um dos nove condomínios e acompanhando essa 
nova modalidade a que a Dália aderiu neste ano 
de 2020, o frango de corte. Queremos diversificar 
nosso mix de produtos, assegurando a qualidade 
da marca Dália, já incutida na proteína suína e no 
leite, agora também na carne de frango”, destacou 
o presidente do Conselho de Administração da 
Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini.

O prefeito de Vespasiano Corrêa, Marcelo 
Portaluppi, disse que se trata de um momento 
de euforia para o município pelo fato de ser o 
primeiro condomínio a alojar os frangos e estes 
abatidos na planta industrial em Palmas, cidade 
de Arroio do Meio. “Empreender é o desejo de 
muitos, contudo, um desafio somente a aqueles 
que tem coragem de criar postos de trabalho e 
gerar oportunidades de renda aos produtores. 
O nosso desejo é de que todos os que fazem 

REGIÃO

Dália abate primeiro lote de 
frangos alojados em condomínio

AVES SÃO ORIUNDAS DO NÚCLEO DE VESPASIANO CORRÊA

Na semana em 
que a Dália 
Alimentos 

completará 73 anos 
de fundação, mais 
um marco histórico 
será registrado na 
cooperativa: o primeiro 
abate de frangos criados 
em condomínios 
próprios e que fazem 
parte do Programa 
Frango de Corte da 
Dália Alimentos. No dia 
16 de junho, próxima 
terça-feira, um dia 
após o aniversário de 
fundação da cooperativa, 
o frigorífico iniciará 
o abate de frangos 
oriundos do primeiro, 
de um total de nove 
condomínios, destinado 
à produção de frangos de 
corte.

O lote provém do 
Condomínio Avícola 
Vespasiano Corrêa, 
inaugurado no início 
do mês de março e que 
recebeu os primeiros 
pintinhos no início 
de maio. Em todos os 
condomínios o protocolo 
é o mesmo: os frangos 
são alojados com um dia 
e abatidos com 42 dias 
de vida. No núcleo de 
Vespasiano Corrêa serão 
aproximadamente 15 mil 
frangos/dia, no período 
de 16 a 19 de junho, 
com a estimativa de 
abate de 58,2 mil aves, já 
contabilizando as perdas 
no processo de engorda.

Conforme o técnico 
responsável da Dália 
Alimentos, Diego Aguiar, 
o condomínio respondeu 
bem ao desenvolvimento 
dos animais, registrando 
índices zootécnicos 
satisfatórios, baixa taxa 
de mortalidade e de aves 
descartadas. “Quando 
se trata de um novo 
projeto, muitos desafios 
são esperados, assim 
como empecilhos ao 
êxito pleno. Tivemos 
que capacitar a equipe 
que está trabalhando 
em cada granja, já que 
não tinha experiência 
com a atividade, além 
de assimilar as técnicas 

de manuseio dos 
equipamentos, todos com 
alto padrão tecnológico, 
além de alinhar o 
trabalho entre a equipe, 
cooperativa e sócios do 
condomínio. Mas, nestes 
dias de confinamento, 
tudo ocorreu conforme o 
cronograma planejado e 
logo os primeiros frangos 
serão abatidos”.

anta gorda 
e venÂncio 
aires

Tratando-se de 
Condomínios Avícola, 
nas duas próximas 
semanas serão povoados 
os condomínios Anta 
Gorda e, posteriormente, 
Venâncio Aires. Também 
já possuem aves para 
engorda alojadas as 
granjas Encantado e 
Mato Leitão. Estão 
em obras os núcleos 
Encantado (São Luis), 
Cruzeiro do Sul, Marques 
de Souza e Relvado.

parte deste sistema sirvam de exemplo para o 
agronegócio da região”.

Portaluppi complementou dizendo que o 
condomínio representa crescimento econômico 
sustentável e geração de valor adicionado que 
converterá futuramente em retorno de ICMS ao 
município. “Embora as projeções para cálculo 
de repasse de ICMS sejam de anos anteriores, 
acreditamos que em 2022 teremos um incremento 
significativo na receita do ICMS mensal, além 
das perspectivas de crescimento econômico 
que permeia em torno deste e de outros 
empreendimentos, todos alavancados com o 
apoio do Poder Executivo de Vespasiano Corrêa”, 
pontua prefeito.

Frangos alojados no núcleo serão abatidos entre os dias 16 e 19 de junho

Vista aérea do 
Condomínio 
Vespasiano 
Corrêa, primeiro 
a alojar animais

FOTOS: DIVULGAÇÃO/AI/DÁLIA ALIMENTOS
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FOTOS: DIVULGAÇÃO/AI/DÁLIA ALIMENTOS
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MUÇUMPintura iniciou em março

Muro de 220 metros conta a 
história do município
Através da arte de rua, com autoria dos artistas 

Rafael “Apa” Ferreira e Guilherme “Ufa” 
Cavion, de Caxias do Sul, a Decibal Móveis, 

conta a história de Muçum. A obra é realizada nos 
muros da própria empresa e segue uma sequência 
de fatos que retratam a história do município, 
desde a sua colonização, religiosidade, festividades 
e engenharia militar, uma das principais marcas da 
Princesa das Pontes. 

Esta é uma forma que a Decibal encontrou para 
presentear o município. Conforme o empresário, 
Nelson Civardi, o trabalho artístico no muro da 
empresa, que será um dos maiores do estado, com 
220 metros de comprimento, iniciou em março de 
2020, porém com interrupções e atrasos devido à 
pandemia, está previsto para ser concluído até nesta 
sexta-feira (12), data em que a empresa comemora 40 
anos.

“Por eu ser muçunense, sempre quis homenagear 
a cidade com sua história. E como hoje temos um 
muro que é um dos maiores do estado, aproveitei 
para contar a história nele. Ressalto aqui que a obra 
foi custeada com recursos 100% da empresa, sem 
aproveitamentos de leis de incentivo à cultura ou 
ajuda do poder público. Nós quisemos  presentear a 
cidade de Muçum, através da história do município 
eternizada nas pinturas realizadas. Por isso, pedimos 
à comunidade, para que cuidem do muro, evitem 
pichações ou qualquer outra avaria”, destaca. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

colonização, religiosidade, festividades  
e engenharia militar FORAM RETRATADAS NO MURO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

CLASSINEGÓCIOSOnde 
Comer 
Bem

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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região

Formação dos Comitês 
Operacionais de Emergência em 
Saúde é discutida pela Amvat

A instituição dos 
Comitês Operacionais de 
Emergência em Saúde – 
COE Escola, previstas em 
portarias das secretarias 
estaduais da Educação 
e Saúde, foi pauta de 
encontro promovido 
pela Associação dos 
Municípios do Vale do 
Taquari (Amvat) na tarde 
da quarta-feira (10), na 
sede da entidade, em 
Estrela. A iniciativa foi do 
presidente da associação, 
prefeito de Imigrante 
Celso Kaplan, tendo em 
vista as discussões sobre 
a possível retomada das 
atividades nas escolas e 
a necessidade de cautela 
quanto ao reinício das 
aulas.

Presente ao encontro, o 
presidente da União dos 

Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime/
RS) e secretário de 
Educação de Estrela, 
Marcelo Mallmann, 
disse que o assunto 
vem sendo discutido 
em nível estadual e que 
algumas situações não 
estão claras. Segundo 
ele, as portarias preveem 
a criação de comitês 
municipais, regionais e 
nas escolas, estes últimos 
responsáveis por dizer 
se a escola está apta e 
com todos os protocolos 
necessários para voltar 
a funcionar. Ele frisou 
que as atribuições dos 
COEs  – municipais 
e regionais – são as 
mesmas.  Citou ainda que 
a formação dos Comitês 
prevê a participação da 

ESTADO 

Secretaria da Agricultura 
alerta para surtos de Tristeza 
Parasitária Bovina

Todo final de outono, os pecuaristas 
gaúchos sabem que é hora de controlar 
o carrapato bovino para evitar 
contaminações por Tristeza Parasitária 
Bovina (TPB), complexo de três agentes 
que podem ser transmitidos por este 
parasita e que é a principal causa infecciosa 
de mortes em bovinos no Rio Grande 
do Sul. Este ano, porém, uma elevação 
de casos de TPB ligou o sinal de alerta 
no Instituto de Pesquisas Veterinárias 
Desidério Finamor (IPVDF), vinculado ao 
Departamento de Diagnóstico e Pesquisa 
Agropecuária da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr).

“Mesmo tendo em conta que nesta 
época há um aumento esperado nos casos, 
nas últimas três semanas, a quantidade 
de amostras recebidas para diagnóstico 
de TPB no IPVDF mais que duplicou em 
relação aos últimos anos”, alerta o médico 
veterinário José Reck, do Laboratório de 
Parasitologia do instituto, responsável pelo 
diagnóstico desta enfermidade.

Reck destaca a importância de os 
produtores redobrarem a atenção neste 

momento, procurando o diagnóstico 
confirmatório dos casos. “A definição de 
qual dos agentes infecciosos está causando 
cada surto é essencial para propor planos 
de controle e prevenção de novos casos”, 
explica.

Ações de controle do carrapato são 
necessárias para evitar que os surtos 
continuem ou se ampliem. “A Seapdr 
oferta periodicamente treinamentos e 
dias de campo para grupos de produtores 
no interior do Estado sobre controle 
de carrapato e TPB”, ressalta a médica 
veterinária Rovaina Doyle, do Laboratório 
de Parasitologia do IPVDF.

Para obter mais informações sobre 
a oferta destes treinamentos, envie 
mensagem para o e-mail contato-ipvdf@
agricultura.rs.gov.br.

área da educação da rede 
estadual.

Na segunda-feira, o 
presidente da Undime/
RS participa de reunião 
do grupo pedagógico 
estadual, quando o 
assunto será debatido, 
assim como um 
possível calendário. O 
resultado deste encontro 
será levado por ele à 
assembleia geral da 
Amvat agendada para o 
dia 16, na Univates, em 
Lajeado.

A preocupação dos 
presentes no encontro 
organizado pela Amvat 
na tarde da quarta-feira 
é evitar precipitações, 
principalmente no 
sentido de garantir 
a saúde de crianças 
e estudantes, assim 

como os protocolos 
a serem cumpridos 
para a segurança 
de todos.  Também 
estiveram presentes a 
coordenadora regional 
da 3ª Coordenadoria, 
Cássia Benini; o 

coordenador geral da 
Famurs, José Scorsatto; 
representante do 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do 
Taquari (Consisa-VRT), 
as secretárias de Educação 
de Lajeado, Vera 

Plein, e Colinas, Aline 
Horst, representando 
a Associação dos 
Secretários Municipais 
de Educação do Vale 
do Taquari (Asmevat), 
prefeitos e secretários de 
Educação e da Saúde.

Tristeza Parasitária 
Bovina

Transmitida pelo carrapato, a Tristeza 
Parasitária Bovina é responsável pela perda de 
100 mil animais por ano no Rio Grande do Sul, 
segundo estimativas da Seapdr. A TPB também 

causa prejuízos devido à anemia e redução 
no ganho de peso do rebanho, bem como 
diminuição na produção de leite. Segundo 
dados compilados nos últimos dez anos pelo 
DDPA, o final do outono e final da primavera 
concentram a maior parte dos casos de TPB no 
Estado.

É importante que 
os produtores 
redobrarem a 
atenção neste 

momento, 
procurando 

o diagnóstico 
confirmatório dos 

casos

Formação dos Comitês Operacionais deve voltar  
a discutir retomada das atividades nas escolas

Ascom seApdr

plurAl comunicAção integrAdA
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doutor ricardo

A “TERRA DO FILÓ” AGRADECE
A Administração Municipal optou 

por realizar o Filó, mesmo que, de 
maneira diferente, por entender que 
faz parte do dia a dia dos ricardenses. 
O ano de 2020, em especial o mês 
de maio, o XV FILÓ DE DOUTOR 
RICARDO marcou sua realização com 
muita criatividade e determinação 
da comunidade sem a realização dos 
eventos presenciais, devido a prevenção 
a pandemia. 

Na “Terra do Filó”, as famílias, o 
comércio, os grupos das secretarias, 
enfim, a comunidade vivenciou no mês 
de maio e início junho com momentos 
que retratam a história dos imigrantes, a 
tradição, a religiosidade, a originalidade 
preservados e valorizados. São várias 
formas de manter vivos os costumes, o 

legado que os imigrantes cultivavam e, 
com muito sacrifício, construíram a base 
com valores que permanecem nos dias 
atuais.

Ao final do mês de maio, dia 31, foi 
realizada a live com Filó Virtual, que 
está disponível para ser acessada no 
Facebook Município de Doutor Ricardo 
já são quase 13 mil visualizações e mais 
de 120 compartilhamentos.

 A Administração Municipal 
externa o agradecimento a todos. Aos 
secretários, equipe de funcionários e 
prestadores de serviços que estavam 
organizando os setores de serviços  
do filó, são os funcionários que 
tradicionalmente trabalham e que 
realizaram o filó com a família; as 
escolas EMEI Amiguinhos do Coração 

e EMEF Olavo Bilac; Câmara de 
Vereadores, as soberanas; padre Alberto 
Tremea; estabelecimentos comerciais, 
lojas, todos os que ornamentaram 
vitrines em alusão ao evento; todas as 
famílias que fizeram e estão fazendo 
Filó em Casa; a comissão especial 
do Filó - Alexandra Radaelli, Dinho 
Giacobbo, Daniela Acco, Roque Lane, 
Daniel Wolken, Jorge Lorenzi; escolas 
EMEI Amiguinhos do Coração e EMEF 
Olavo Bilac (alunos e suas famílias que 
fizeram filó em casa); grupos e projetos 
das secretaria municipais.

 Agradecimento aos grupos das 
secretarias: melhor idade Felicità, 
hidroginástica, Praticando Saúde, 
grupo de dança, Fortalecendo Vínculos 
de 0 a 12 anos, Alegria de Colorir, 

Construindo Sonhos, PCDs Somos 
Especiais como Você!, Arte para 
Vida, equipe do CRAS, famílias que 
participaram do projeto “Destaque 
Cultural Do Filó” com foto e vídeo 
- ganhadores escolhidos pela maior 
quantidade de curtidas no facebook do 
CRAS: Altair Tonello foi escolhida na 
categoria foto e Marisa Marchioretto 
Mella como vídeo.

 O Filó está cada vez mais 
caracterizado no município, pois todos 
os ricardenses têm a oportunidade 
de continuar vivenciando o que foi 
corajosamente construído pelos 
imigrantes que aqui chegaram. Fica 
registrado o agradecimento com o 
sentimento de empatia, de gratidão a 
todos os ricardesnses.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
INDEVIDO PODE 
SER DEVOLVIDO 

A secretaria da Assistência Social esclarece que 
algumas pessoas receberam automaticamente 
o Auxílio Emergencial do Governo Federal por 
estarem inscritas no Cadastro Único. Caso alguém 
considere o recebimento do valor indevido, poderá 
fazer a devolução, acessando o site do Ministério da 
Cidadania (https://devolucaoauxilioemergencial.
cidadania.gov.br/devolucao). A lista de beneficiados 
está disponível no Portal da transparência do governo 
federal.

JUNHO 
VERMELHO: 
DOE SANGUE!

O mês de junho é dedicado a doação de sangue 
e no dia 14 de junho comemora-se o Dia Mundial 
do Doador de Sangue. A Administração Municipal, 
através da secretaria da Saúde, agradece a todos os 
que doam parte de seu sangue para ajudar o próximo 
através de um importante ato solidário, ajuda a salvar 
vidas.

Quem ainda não é doador e tem interesse em ser, 
deve entrar em contato com a secretaria da Saúde.

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.

Secretarias elaboram Plano de 
Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e Controle da 
Transmissão de COVID-19

A secretaria da Educação, juntamente com as secretarias da Saúde e 
da Assistência Social, iniciou os trabalhos para a elaboração do Plano de 
Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de 
COVID-19. 

O documento está de acordo com a PORTARIA CONJUNTA SES/SEDUC/
RS Nº01/2020, do dia 04 de junho, que dispõe sobre as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle ao Coronavírus a serem adotadas por todas as 
instituições de ensino do Rio Grande do Sul. 

SAÚDE ALERTA PARA 
CUIDADOS COM A 
DENGUE

A secretaria da Saúde visando 
sempre a prevenção e a busca de 
soluções para problemas em relação a 
saúde física e mental dos ricardenses, 
reforça a preocupação com a dengue 
- doença que também precisa de 
cuidados permanentes. 

Desta forma, para combater os 

focos do mosquito a pasta orienta com 
as seguintes 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;

Mais informações estão disponíveis 
no site e Facebook do município. 

RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS 
ESTÁ PROGRAMADO PARA ESTE MÊS 

A secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente está 
organizando o recolhimento 
de lixo eletroeletrônico como 
pilhas, celulares, baterias, 
computador, televisor, micro-
ondas, rádio e outros para 
este mês.

 Os eletrônicos descartáveis 
devem ser entregues na 
guarita junto ao Parque de 
Máquinas da Prefeitura 
Municipal. No entanto, as pilhas devem ser entregues na secretaria.

 O objetivo é fazer o descarte correto, sem prejudicar o meio ambiente e que estes 
componentes sejam devidamente reciclados ou tratados da melhor forma possível para 
reaproveitamento.

PREVENÇÃO AO 
CORONAVÍRUS

A Administração 
Municipal continua 
empenhada na 
prevenção à Covid-19, 
reforçando a todos 
para respeitarem 
as determinações e 
orientações como:

- Obrigatório uso 
máscaras em todos 
os locais públicos e 
privados;

- Serviços de 
buffet, somente sem 
autosserviços (poderá ser 
servido por funcionários 
do estabelecimento);

-Proibido os jogos 
de azar (cartas, sinuca, 
bochas, etc) em bares;

- Manter o 
distanciamento de um 
a dois metros entre as 
pessoas;

- Dispor de 
kit de higiene na 
entrada e em locais 
estratégicos de todos os 
estabelecimentos (álcool 
em gel 70 % ou álcool 
líquido 70%);

- Higienizar 
periodicamente os 
ambientes internos e 
externos de todos os 
estabelecimentos.

Maiores dúvidas 
ou esclarecimentos 
podem ser buscados na 
secretaria da Saúde.
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CORONAVÍRUSHabilitação é válida por 90 dias

Cinco leitos de UTI 
Covid-19 são habilitados 
pelo Ministério da Saúde
Foi anunciada no Diário Oficial da União a 

habilitação dos cinco leitos de Covid-19 da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do 

Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado. 
A portaria 1.502 do Ministério da Saúde foi publicada 
na segunda-feira, dia 8 de junho, e vale por 90 dias, 
podendo ser prorrogada. 

Os cinco leitos foram instalados no Posto 1 do 
hospital, agora chamado de Unidade Respiratória. A 
entrada é pela rua Duque de Caxias e não mais pelo 
Centro de Oftalmologia. 

CoronavírUS 
Dando sequência a atualização dos números 

referentes ao coronavírus, até na quarta-feira (10), 
conforme a assessoria de imprensa da prefeitura 
de Encantado, havia 90 casos considerados 
recuperados; 102 confirmados; cinco em isolamento 
social;  90 pessoas em acompanhamento domiciliar 
com sintomas gripais; quatro pessoas internadas, 

sendo três na UTI e três óbitos. 

Número de pacientes 
testados

Lacen
Nº de testes: 60
Confirmados: 36
Negativos: 24
Descartados: 1
Em análise: 5

Testes rápidos
Nº de testes: 120
Confirmados: 47
Negativos: 73

Particulares
Nº de testes: 19
Confirmados: 19

MUçUM 
A Prefeitura recebe subsídios do Governo 

Federal para enfrentamento ao novo 
coronavírus. Nesta semana, o governo municipal 
recebeu a notícia da vinda de R$ 180 mil, que 
devem ser usados para prosseguir promovendo 
ações de prevenção à proliferação da doença. O 
montante está sendo direcionado ao município 
através de solicitação do deputado federal Alceu 
Moreira.

 Os recursos recebidos neste ano, segundo a 
Secretaria da Saúde, preconizam a manutenção 
plena dos serviços ofertados pela Unidade. A 
Prefeitura, tem investido também na compra 
de testes rápidos e outros equipamentos. 
Foram adquiridos 20 testes e, em até 15 dias, 
devem chegar quatro termômetros digitais 
para medição da temperatura corporal, a 
serem usados pela Equipe de Saúde. Outros 
termômetros, para uso em repartições públicas, 
devem ser encomendados nos próximos dias.

Quanto aos números de casos, em Muçum 
sete famílias estão em isolamento; 74 famílias 
foram dispensadas do isolamento por não 
apresentarem sintomas; nenhum caso suspeito; 
seis casos confirmados pelo Lacen/RS; 11 
casos confirmados por testes rápidos; 17 casos 
confirmados no total; quatro casos ativos; 13 

recuperados e 12 casos negativos. 

roca Sales 
Na quarta-feira (10) houve a confirmação de 

mais dois casos da Covid-19, sendo dois homens 
de 31 e 46 anos. Pessoas em monitoramento: 69; 
casos testados e negativados: 157; nenhum caso 
testado aguardando resultado; confirmados: 23; 
curados: 18 e dois óbitos. 

nova Bréscia
O município de Nova Bréscia recebeu recurso. 
O valor de R$ 266.318,10 deve ser utilizado 

exclusivamente para financiar ações de 
prevenção e enfrentamento (Covid-19). Entre 
as atividades autorizadas está a aquisição de 
medicamentos, suprimentos, equipamentos 
e insumos; realização de pequenas reformas 
e adaptações físicas para aumento da oferta 
de leitos de terapia intensiva, bem como a 
ampliação de investimentos em concordância 
com os protocolos assistenciais específicos 
de enfrentamento à pandemia. Também são 
autorizadas contratações e o pagamento de 
profissionais de saúde necessários para atender 
às demandas adicionais. 

 O recurso já está na conta do Fundo 
Municipal de Saúde e os trâmites 
administrativos para o repasse ao hospital já 
foram encaminhados. A entidade beneficiada 
deverá prestar contas da aplicação dos recursos 
ao Fundo, conforme prevê Portaria do 
Ministério da Saúde.

HABILITAÇÃO DOS 
LEITOS É POR 90 DIAS

DIvULGAçãO
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SEGURANÇA

Um jovem sofreu ferimentos em 
acidente de trânsito registrado na 
ERS-129, em Encantado, na manhã do 
domingo (07). Colidiram um caminhão 
e um Peugeot no quilômetro 76 da 
rodovia, próximo do Motel Glamour, 
no bairro Pinheirinho.

O Peugeot ficou destruído. O 
condutor do carro foi socorrido para 
atendimento no Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST) de Encantado. 
O condutor do caminhão, morador de 
Encantado, não se feriu. 

O atendimento foi feito pelo 
Comando Rodoviário da Brigada 

Militar (CRBM), Bombeiros e SAMU. 

UTI e informações 
falsas

Após ser atendido no HBST, o jovem 
foi transferido para o Hospital Bruno 
Born de Lajeado, onde foi internado na 
UTI adulta. 

Nas redes sociais circularam 
informações falsas sobre o estado de 
saúde do jovem. Até o fechamento da 
edição, a vítima do acidente permanecia 
hospitalizada na unidade de saúde em 
Lajeado.

Jovem sofre 
ferimentos graves 
em acidente na ERS-129

Dois acidentes na mesma 
rua no centro de Encantado

A terça-feira (09) teve dois registros de acidente de trânsito na área central de 
Encantado. Na rua Duque de Caxias, por volta das 9h, colidiram um Classic e um 
Fiat Uno. Um homem precisou de atendimento hospitalar. 

Durante a tarde um pedestre de 51 anos foi atropelado, no entroncamento com 
a Padre Anchieta. O homem foi socorrido para atendimento hospitalar. 

Carro furtado em Coqueiro 
Baixo é recuperado em Lajeado

Após perseguição na cidade de 
Lajeado, a Brigada Militar (BM) 
conseguiu prender um suspeito e 
recuperar um carro que havia sido 
furtado em Coqueiro Baixo. O condutor 
de um Fiat Pálio não acatou a ordem de 
parada e fugiu de abordagem no bairro 
Olarias, durante o sábado (06). Houve 
perseguição e o homem chegou a parar 
o veículo próximo ao Coutry Club, mas 
fugiu novamente assim que os policiais 
desceram da viatura. 

Poucos quilômetros depois, o condutor 

perdeu o controle da direção e atingiu 
um veículo que estava estacionado. 
Uma mulher sofreu ferimentos leves no 
acidente. O motorista fugiu a pé e foi 
localizado em meio a um matagal. 

O jovem de 24 anos foi preso por 
receptação, uma vez que o Pálio possui 
registro de furto na cidade de Coqueiro 
Baixo no dia 02 de março. O carro estava 
com placas clonadas. O indivíduo foi 
encaminhado para Delegacia de Polícia 
Pronto Atendimento (DPPA) e preso em 
flagrante.

Suspeito de cometer 
assalto, morador de 
Roca Sales é morto 
em Candelária

Um suspeito de cometer assalto 
morreu durante fuga, após roubar 
um supermercado, no fim da tarde 
da sexta-feira (4), em Candelária. 
Conforme o registro, o jovem 
entrou armado e de capacete no 
estabelecimento, por volta de 17h, e 
exigiu dinheiro e cigarros. 
Após o assalto, ele fugiu em uma 
motocicleta guiada por um comparsa 

que o aguardava do lado de fora. Um 
comerciante armado teria perseguido 
e trocado tiros com os assaltantes. No 
caminho o condutor perdeu o controle 
de direção e colidiu contra um poste. 
Com o impacto, um dos suspeitos, 
morador de Roca Sales faleceu, possuía 
antecedentes criminais. O outro 
indivíduo, que fugiu a pé, é menor de 
idade e morador de Candelária.

Encantadense faz contato 
com família após registro de 
desaparecimento

No início da noite da quarta-feira (10), um homem, de 25 anos, morador 
do bairro Jardim da Fonte, Encantado, fez contato com a família, após ficar 
desaparecido desde domingo. Familiares haviam registrado o caso na polícia. 
Ele disse para sua mãe que iria se encontrar com uma amiga em um abrigo de 
ônibus. No contanto, disse estar bem e na casa da amiga em Lajeado.

Peugeot ficou destruído

Caminhão tombou após acidente

Morador de Roca Sales sofreu acidente durante fuga

HENRIQUE PEDERSINI

HENRIQUE PEDERSINI

MaRIélI GRoSS/SoRRISo FM
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BUSATTO
Formado nas categorias de base do 

Grêmio, onde foi campeão Brasileiro 
Sub-20, em 2009, o goleiro Busatto está 
atuando no CSKA So� a, da Bulgária. 
Aos 29 anos, Busatto vive o melhor 
momento de sua carreira, sendo que está 
há 15 jogos sem sofrer gols, um recorde 
para o futebol búlgaro. 

LIQUIDAÇÃO
Atravessando a pior crise � nanceira 

da sua história, o Cruzeiro está se 
desfazendo de jovens promessas da 
sua categoria de base. Nesta semana o 
clube mineiro con� rmou a venda do 
zagueiro Edu, 19 anos, para o Athletico 
Paranaense. A negociação foi de R$ 3 
milhões e o recurso servirá para pagar 
salários atrasados de atletas. Ainda 
no � nal do ano passado, o Cruzeiro 
negociou o zagueiro Fabrício Bruno e o 
lateral Weverton, com o Bragantino, por 
R$ 4,5 milhões.

SAÍDAS
Por não ter condições de pagar os 

salários do lateral-direito Edílson e do 
meia Robinho, o Cruzeiro optou por 
rescindir os contratos dos dois atletas. 
Ambos já haviam aceito uma redução 
salarial no início da temporada, mas, 
mesmo assim, o time mineiro não estava 
conseguindo manter o pagamento em 
dia.

JORGE
Nesta semana se especulou que o 

Grêmio, tem interesse na contratação 
do lateral-esquerdo Jorge, que está no 
Monaco da França. Mesmo destacando 
a qualidade do atleta, o presidente 
gremista, Romildo Bolzan Júnior, negou 
a possibilidade de contratação neste 
momento. Jogando pelo Santos Futebol 
Clube, Jorge foi eleito o melhor de sua 
posição no Campeonato Brasileiro de 
2019. 

NONATO
O Internacional teria recebido 

sondagens de um clube do exterior 
pelo meia Nonato, porém, a diretoria 
do clube gaúcho não pretende negociar 
o atleta neste momento. Os dirigentes 
do Internacional esperam uma 
valorização do jogador nas próximas 
temporadas. Nonato tem contrato com o 
Internacional até o � nal de 2023.

PEPÊ
O Wolfsburg demonstrou interesse 

na contratação do atacante Pepê do 
Grêmio. Uma proposta pode ser 
formalizada pelo clube alemão nos 
próximos dias. 

LANÇAMENTO
O Departamento de Marketing do 

SC Internacional marcou para o mês 
de setembro o lançamento do terceiro 
uniforme do clube (camisa, meias 
e calção). A novidade é de que este 
uniforme não seja nas cores tradicionais, 
vermelha e branca. O clube tem uma 
expectativa de venda muito grande com 
esta inovação.

GAUCHÃO 2020
A Federação Gaúcha de Futebol 

analisa a possibilidade de realizar a 
conclusão do Campeonato Gaúcho 2020 
em apenas duas cidades, Porto Alegre 
e Novo Hamburgo, nos estádios de 
Grêmio e Internacional, no Estádio do 
Vale. A intenção é retomar a disputa do 
Gauchão na segunda quinzena de julho.

EMPRÉSTIMOS
O Departamento de Futebol do 

Internacional tenta a prorrogação dos 
empréstimos dos jogadores Rodiney, 
Saravia, Gustavo e Musto. Todos têm 
contrato com o colorado gaúcho 
até o � nal desta temporada e o Inter 
já negocia com Flamengo, Porto, 
Corinthians e Huesca a permanência 
destes atletas por um período maior.

VICTOR CUESTA
O zagueiro Victor Cuesta passou por 

uma intervenção cirúrgica em função 
de uma hérnia inguinal. Segundo 
informações do Departamento Médico 
do SC Internacional, o atleta deve 
retornar aos treinamentos no máximo 
em 10 dias.

RENOVAÇÕES 1
O Grêmio con� rmou as renovações 

de contratos de mais três atletas das 
categorias de base do clube. O goleiro 
Vinícius Machado e o lateral-direito 
Felipe que tinham contratos até o � nal 
deste ano, renovaram até o � nal de 2021. 
Já o lateral-direito Vanderson, cujo 
contrato também encerrava no � nal 
desta temporada, renovou até dezembro 
de 2022.

RENOVAÇÕES 2
A direção gremista segue trabalhando 

para renovar os contratos de outros 
jogadores das categorias de base, são 
eles, o lateral-esquerdo Matheus Nunes, 
os meias Diego Rosa e Pedro Lucas e o 
atacante Elias.

GRÊMIO
TESTES APONTAM QUE 
GRUPO TRICOLOR NÃO 
TEM BAIXAS POR COVID-19

INTER
D’ALE NÃO DESCARTA 
ENCERRAR A CARREIRA 
NESTE ANO

Dentro do protocolo 
de prevenção contra 
a pandemia do 
coronavírus, o Grêmio 
realizou uma nova 
rodada de testes 
com os jogadores e 
demais integrantes 
do Departamento de 
Futebol ao longo da 
semana. Foram 75 
exames, todos com 
resultados negativos. Nas 
avaliações feitas no mês 
passado, também não 
aparecer casos positivos. 

Os testes de imunidade foram 
realizados nos mesmos moldes adotados 
no reinício dos treinamentos. Os 
jogadores chegaram individualmente na 
sala de testagem e eram conduzidos no 
exame pelos médicos Paulo Rabaldo e 
Márcio Dornelles

O Grêmio teve resultados positivos 
apenas na primeira realização dos testes, 
na reapresentação. O preparador físico 
Márcio Meira e o centroavante Diego 
Souza foram os infectados.

O clube gaúcho aplicou 335 testes, 
entre funcionários e atletas. O tricolor 
adquiriu um total de 600 kits para 
testagem do coronavírus.

Testes foram feitos nesta semana

LUCAS UEBEL/GRÊMIO

O ídolo colorado D’alessandro foi o entrevistado 
pela assessoria de imprensa do clube nesta semana. 
O material foi divulgado no canal do Youtube 
do Internacional. A conversa, marcada por falas 
emocionadas do capitão, teve duração de 50 minutos e 
teve como destaque a revelação de que 2020 pode ser o 
último do argentino dentro dos gramados. 

Ao ser perguntado se jogaria em 2021, D’ale lembrou 
dos 60 dias de quarentena e da saudade em voltar a jogar. 
“Não que eu cheguei a pensar, mas nos dois primeiros 
meses que a gente � cou em casa, muitas vezes à noite 
aparece aquela coisa de quando vamos voltar a treinar 
normal, quando vamos voltar a jogar. Aquele pensamento 
de quando vou parar, se vai ser no � nal do ano, se vai ser 
do jeito que eu quero, do jeito que imagino. Se vai ser o vírus que vai diminuir esse 
tempo. Às vezes a gente � ca abatido, e eu � quei, em casa. Muitas vezes apareceu de 
repente uma lágrima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É meu último ano. 
Sinceramente, não sei o que vai acontecer –a� rmou o ídolo da torcida do Inter. 

O jogador realiza a preparação física com os demais atletas e aguarda a con� rmação 
de quando a bola volta a rolar. 

Aos 39 anos argentino 
cogita aposentadoria

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”)

MISTÉRIO DA  
SANTÍSSIMA TRINDADE

“Deus Uno e Trino! Um só Deus em três pessoas”!
Esta festa não é um convite para decifrar o 

“Mistério da Santíssima Trindade”, mas uma 
oportunidade para contemplar nosso Deus, e 
purificar a nossa mente e nosso coração das falsas 
ideias de Deus!

O Deus dos cristãos não é um Deus individualista, 
solitário. Ele é Amor, é Família e criou o ser humano 
para fazê-lo comungar nesse Mistério de Amor. 
Em nossa infância, para os mais antigos como eu, 
nos passaram uma imagem de um deus distante, 
um deus justiceiro sempre a espreita de nossas 
faltas para nos castigar. Fica um tanto difícil falar 
de Deus em tempos modernos, pois a grandeza, a 
beleza e a bondade desse Deus, não se enquadram 
dentro de nossas respostas rápidas, superficiais e 
imediatas que a geração atual exige. Numa crise de 
Saúde humanitária, como a atual, somente a fé nos 
possibilita a crescer na busca da superação, à medida 
que tivermos a humildade de reconhecer nossa 
pequenez e nossa fraqueza diante do “mistério”! 

Quando em nossas conversas entra a palavra 
“Mistério”, já acendemos a suspeita de que é algo 
difícil ou seja, coisa impossível de entender. Esse 
Mistério é tão sublime que nunca poderemos 
compreender em plenitude, mas podemos e 
devemos crescer no seu conhecimento na medida 
em que nos aproximamos e nos envolvemos e nos 
comprometemos neste Amor! A Bíblia é a maior 
“fonte” contínua e progressiva de revelação do 
verdadeiro Deus. E esse Mistério só foi revelado a nós 
pelo próprio Cristo.

São Paulo, em suas cartas, nos revela um Deus 
muito próximo, que permanece sempre conosco 
como Graça, Paz  e Comunhão. Os primeiros cristãos 
eram saudados em forma Trinitária, como sempre 
é complementada a Saudação de acolhida na Missa 
seguindo o Sinal da Santa Cruz: “a graça de N. 
S. Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco”! A cada Pessoa da 
Trindade é atribuído um Dom: o Pai – é aquele que 
tomou a iniciativa de salvar as pessoas destinando-as 
à felicidade eterna na sua Família; o Filho - é aquele 
que realizou essa obra de Salvação, com sua vinda 
ao mundo e a sua fidelidade até a morte; o Espírito 
– é o Amor que une o Pai com o Filho, Aquele que 
foi infundido em nossos corações pela Graça do 
Batismo!

Num mundo tão dividido, individualista 
e desesperançado... somos chamados a ser 
“Comunidade de Amor”, reflexos da Santíssima 
Trindade: Pai Filho Espírito Santo! Amém! 

NAMORO OU CASAMENTO?

Neste dia 12, estamos festejando o Dia dos 
Namorados. É sem dúvida uma data importante, onde 
se celebra o período que marca o tempo no qual o 
rapaz e a moça, enamorados um pelo outro, assumem 
um compromisso mútuo de fidelidade, a fim de se 
preparem para consumar o seu amor através de uma 
aliança, onde irão constituir uma  família pelos laços 
sagrados do matrimônio, até que a morte os separe.  

Sério? Será que o namoro é isso mesmo? Se 
retrocedermos aos tempos de Jesus, o namoro 
como tal o conhecemos, sequer existia. Havia um 
conhecimento preliminar entre um rapaz e uma moça, 
mas um envolvimento só poderia começar através de 
um compromisso formal. O pretendente conversaria 
primeiro com os pais da moça. Então, se todos 
concordassem, era acertado o dote, afinal, o que possui 
valor, não deveria ser de graça. Então era formalizado 
o noivado, tempo no qual o noivo deveria preparar a 
casa e a noiva o seu enxoval.  Então, quando estivessem 
prontos, eram celebradas as bodas, com grandes 
festas que poderiam durar até sete dias.  Somente 
ali, os noivos consumariam a sua relação. Ou seja: o 
namoro, se assim pudesse ser chamado, partia de um 
compromisso formal, com vistas a um objetivo muito 
claro: o casamento.  

E o que é o namoro hoje? O namoro hoje, salvo 
raras exceções na sociedade e, aos poucos, infelizmente 
também entre aqueles que se professam cristãos, 
tornou-se apenas um verniz para mascarar uma 
relação egoísta e imoral, totalmente descompromissada 
com os sentimentos do outro. O namoro tornou-se 
apenas uma relação afetiva imediatista e irresponsável. 
Infelizmente, o amor também entrou na era do 
descartável e, o namoro se tornou a fórmula para 
justificar tudo, sem qualquer contrapartida: “Perdeu 
o sabor? Joga fora, pois não foi necessário pagar 
dote, nem será necessário pagar indenização.” Ora, 
se o namoro é isso, “infeliz dia do namoro!”. Fico 
impressionado com o número de casais, até mesmo já 
em idade avançada, - solteiros, viúvos e divorciados, 
que corrompem suas almas e jogam fora os últimos 
anos das suas vidas nessa insanidade, mascarada com o 
nome de “namoro”. 

Para o verdadeiro cristão, no entanto, nenhuma 
relação pode ser construída sem  compromisso. O 
padrão do cristão não é ditado pelas flutuações das 
convenções sociais e sim pela imutabilidade do caráter 
e da Palavra de Deus. Entretanto, não são poucos os 
jovens cristãos que em nome um “namoro”, que a tudo 
justifica, abusam da sua “liberdade em Deus”, invadem 
o território sagrado da individualidade do outro e 
passam às vezes anos, atrasando a vida uns dos outros, 
escondidos atrás de meras intenções. Deus não é um 
Deus de intenções, mas de alianças. Reflitamos sobre 
isso, pois não é sem razão que a Palavra de Deus diz 
sobre os últimos dias: “E, por se multiplicar a iniquidade, 
o amor se esfriará de quase todos” (Mateus 24.12).

Prezado leitor: Incrível como o afrouxamento dos 
padrões vai penetrando por todas as áreas da vida. E 
assim, como isso afeta as relações interpessoais, acaba 
inevitavelmente afetando a nossa relação com Deus.  
Por isso pergunto de um modo bem direto: Sua relação 
com Deus é de namoro ou casamento? 

LEGALISMO, UM 
CALDO MORTÍFERO

Malcon Smith definiu 
legalismo como um caldo 
mortífero. Quem dele se nutre 
adoece e morre. O legalismo 
é uma ameaça à igreja, pois 
dá mais valor à forma do que 
a essência, mais importância 
à tradição do que a verdade, 

valoriza mais os ritos religiosos do que o amor. O 
legalismo veste-se com uma capa de ortodoxia, mas 
em última análise, não é a verdade de Deus que 
defende, mas seu tradicionalismo conveniente. O 
legalista é aquele que rotula como infiéis e hereges 
todos aqueles que discordam da sua posição. O 
legalista é impiedoso. Ele julga maldosamente com 
seu coração e fere implacavelmente com sua língua e 
espalha contenda entre os irmãos.

O legalismo não morreu. Ele ainda está vivo e 
presente na igreja. Ainda é uma ameaça à saúde 
espiritual do povo de Deus. Há muitas igrejas 
enfraquecidas e sem entusiasmo sob o jugo pesado do 
legalismo. Há muitos cultos sem vida e sem qualquer 
manifestação de alegria, enquanto a Escritura diz que 
na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias 
perpetuamente. J. I. Packer em seu livro: Na Dinâmica 
do Espírito diz que não há nada mais solene do que 
um funeral. Há cultos que são solenes, mas não há 
neles nenhum sinal de vida. Precisamos nos acautelar 
contra o legalismo e isso, por três razões:   

1 - Porque dá mais valor à aparência do que ao 
coração. Os fariseus gostavam de tocar trombeta 
sobre sua santidade. Eles aplaudiam a si mesmos 
como os campeões da ortodoxia. Eles eram os 
separados, os espirituais, os guardiões da fé. Mas por 
trás da máscara de santidade escondiam um coração 
cheio de ódio e impureza. Eram sepulcros caiados, 
hipócritas, filhos do inferno.

2 - Porque dá mais valor aos ritos do que às 
pessoas. Os legalistas são impiedosos com as 
pessoas. Censuram, rotulam, acusam e condenam 
implacavelmente. Não são terapeutas da alma, 
mas flageladores da consciência. Colocam fardos 
e mais fardos sobre as pessoas. Atravessam mares 
para fazer um discípulo, apenas para torná-lo ainda 
mais escravo do seu tradicionalismo. Os legalistas 
trouxeram uma mulher apanhada em flagrante 
adultério e lançaram-na aos pés de Jesus. Não 
estavam interessados na vida espiritual da mulher 
nem nos ensinos de Jesus. Queriam apenas servir-se 
da situação para incriminar Jesus. Os legalistas ainda 
hoje não se importam com as pessoas, apenas com 
suas idéias cheias de preconceito.

3 - Porque dá mais valor ao tradicionalismo 
do que à verdade. Precisamos fazer uma distinção 
entre tradição e tradicionalismo. A tradição é 
a fé viva daqueles que já morreram enquanto o 
tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão 
vivos. A tradição, fundamentada na verdade, passa de 
geração em geração e precisa ser preservada. Mas, o 
tradicionalismo, filho bastardo do legalismo, conspira 
contra a verdade e perturba a igreja. Que Deus nos 
livre do legalismo. Foi para a liberdade que Cristo nos 
libertou! Aleluia!

(Rev. Hernandes Dias Lopes 
hernandesdiaslopes.com.br).
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Charge do Patiño

WHATS DA ONDA FM
(51) 99 99 206 86

Nos últimos 
dias o mundo tem 
presenciado as 
manifestações em 
decorrência do 
crime praticado nos 
Estados Unidos, 
contra George 
Floyd, fazendo 
renascer os debates 
acerca do racismo. 
No Brasil, não foi diferente. Além de 
manifestações nas ruas, também houve 
forte movimento nas redes sociais.

Dentre essas manifestações, algo 
que chamou atenção foi o desabafo de 
pessoas que relataram discriminação 
sofrida – e supostamente praticada 
justamente por aqueles que publicavam 
“não ao racismo” - em razão do bairro 
onde residem na cidade, do sobrenome 
que possuem, além de outras formas.

Diante desse contexto, mostra-se 
pertinente a análise do racismo na seara 
criminal, sob o olhar da Lei 7.716/89, 
que prevê os crimes decorrentes de 
preconceito, e qual a sua amplitude.

Antes de prosseguir, é importante 
destacar a diferença entre o preconceito 
e a discriminação: o preconceito situa-
se apenas no intelecto do indivíduo, 
ou seja, em seus pensamentos, 
por meio dos quais faz um pré-
julgamento negativo em relação a 
outros indivíduos; a discriminação, 
por sua vez, é a exteriorização 
desse preconceito, por meio de atos 
concretos, no plano real (LAURIA, 
Mariano Paganini. Leis Penais Especiais 
comentadas artigo por artigo. Salvador: 
Juspodivm, 2018).

A Constituição Federal de 1988 
(CF/88) prevê, em seu art. 3°, IV, 
dentre os seus objetivos fundamentais, 
“promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”.

Visando dar concretude a esse 
preceito e proteger a dignidade da 
pessoa humana, foi editada a Lei 
7.716/89, cuja redação prevê os 
crimes relacionados ao preconceito e 
discriminação em razão da raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional” 
(art. 1°).

Como é possível observar, as 
condutas racistas – nem todos sabem 
- não se resumem ao preconceito/
discriminação em relação à cor da 
pessoa, mas abrangem também, 
segundo a supracitada lei, as 
decorrentes de raça, etnia, religião ou 
procedência nacional.

Com efeito, o leitor atento deve 
ter observado que o dispositivo não 
incluiu as condutas preconceituosas e 
discriminatórias relativas ao sexo da 
pessoa, fato que permitiu, por muito 
tempo, que esse tipo de comportamento 
não fosse punido nos termos 

desse diploma 
normativo.

Visando corrigir 
essa omissão, 
sobretudo diante 
do crescente 
número de abusos 
sofridos em razão 
do sexo, no ano de 
2019, o Supremo 
Tribunal Federal 

concluiu que os atos homofóbicos 
e transfóbicos são formas 
contemporâneas de racismo, motivo 
pelo qual, atualmente, podem ser 
punidos na forma da Lei 7.716/89.

Dentre os crimes de racismo nela 
previstos, pode-se destacar alguns, 
como recusar ou impedir acesso a 
estabelecimento comercial, impedir o 
acesso às entradas sociais em edifícios 
públicos ou residenciais e elevadores ou 
às escadas de acesso, negar ou obstar 
emprego em empresa privada, praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou 
preconceito, dentre outros.

O que se quer demonstrar com tudo 
isso é que a prática de racismo é muito 
mais ampla do que a discriminação 
da cor, abrangendo condutas que 
incluem também raça, etnia, religião, 
procedência nacional e sexo.

Portanto, as manifestações de 
protesto nas redes sociais contra 
o preconceito e a discriminação 
praticado em detrimento da “cor” 
(pigmentação da pele) de uma pessoa, 
perdem o sentido quando, no dia a 
dia, o preconceito ou a discriminação 
se manifestam, contra a coletividade 
ou determinado grupo, pelo mero fato 
possuírem uma religião diferente da 
sua; ou pela opção sexual; ou porque 
são “de fora” da cidade; ou destratar os 
indígenas, por não concordar com o seu 
modo de vida. Todas essas condutas, 
como vimos, são aptas a caracterizar 
crimes de racismo.

Para concluir, também é importante 
registrar que essas manifestações 
têm como lado positivo trazer novas 
re� exões sobre as relações humanas. 
Visando colaborar com isso, mostra-se 
oportuna a mensagem deixada pelo 
Min. Moreira Alves, que, ao relatar o 
Habeas Corpus 82.424/RS, frisou que 
não existem diferenças biológicas 
entre os seres, sendo que a divisão 
das pessoas em raças decorre de um 
processo de conteúdo meramente 
político-social. 
Isso porque, 
na essência, 
somos todos da 
mesma espécie: 
a espécie 
humana.

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

Racismo: as 
diversas formas de 
manifestação
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Live do ChaCrinha  
quer proporcionar 
alegria e ajudar 
o hospital  

habituada a atrair multidões, 
proporcionar entretenimento e 
valorizar os artistas locais, desta vez, 

a Discoteca do Chacrinha se transformou 
na Live do Chacrinha. Já que neste período 
devem ser evitadas as aglomerações, 
a proposta do evento, que acontece na 
próxima quinta-feira (18), a partir das 20h, é 
transforam a sua casa num local de festa. 

A transmissão ao vivo será realizada 
diretamente da residência da organizadora 
Ivete Rosa Acco Magagnin. “Eu e mais 
três chacretes vamos fazer o programa 

diretamente de casa. Vamos ter 14 
apresentações que já foram realizadas. 
Nós vamos chamar estes números e entra 
o material que foi produzido pelos nossos 
artistas. Alguns filmaram em casa, da roça 
e de vários lugares inusitados. Não teremos 
bandas, pois queremos evitar aglomerações 
de pessoas. Serão apresentações individuais, 
em duplas ou em trios”, explica Ivete. 

O público poderá assistir, se divertir e 
interagir através da página no Facebook 
- Ive Show - Homenagem à Discoteca do 
Chacrinha. “O nosso objetivo é fazer um 

Chacrinha com a mesma alegria de sempre 
através da live e desta forma mostrar que 
podemos nos divertir e sermos felizes em 
casa”, destaca. 

Além de proporcionar momentos de 
descontração e manter viva a conexão entre 
as pessoas, a live tem o intuito de ajudar 
o Hospital Beneficente Santa Terezinha de 
Encantado. Quem quiser doar pode acessar 
a conta do Hospital, que é do Banco Sicredi 
Região dos Vales, Agência: 0136, conta 
corrente: 6935 – 3 e colaborar com a casa de 
saúde. 
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À espera da Lívia
Os papais Evandra e 

Dirceu e o mano Otávio, 
aguardando ansiosos o 
nascimento da Lívia. 

VEri ErtHal FOtOgraFia

Dois aninhos
Quem esteve de aniversário, no dia 02 de junho, foi o pequeno simpático Raphael 

Alves. Ele completou dois aninhos e recebe a homenagem dos pais Daniel e Micheli, 
dos avós, dindos e irmãos. Felicidades! 
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Alice
Alice, com nove meses. Ele é filha de Luciana Fachini e Jonata Renato de Souza, de 

Encantado.

Natália ViaN 

Arthur
Arthur, com quatro meses. Ele é filho de Janieli Bandeira e Leonardo Soares, de 

Roca Sales.

Natália ViaN

Antônio 
Antônio, com cinco meses. Ele é filho de Victória Titon e Cristian Heinz Klepker, de 

Encantado.

Natália ViaN 

Helena
Helena, com12 meses. Ele é filha de Ângela Gerhardt e Guilherme Muccillo 

Dexheimer, de Lajeado.

Natália ViaN

À espera do Lucas
O casal Luisa e Márcio aguardam o nascimento do Lucas.

VEri ErtHal FOtOgraFia
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fròtole del 
bigolin

O professor de 
matemática 

Levanta uma folha de papel em uma das mãos e 
pergunta para o Joãozinho:

- Se eu dividir essa folha em quatro pedaços, 
Joãozinho, com que eu fico?

- Quatro quartos, professor!
- E se eu dividir em oito pedaços?
- Oito oitavos, professor!
- E seu eu dividir em 100 pedaços?
- Papel picado, professor!

O médico para 
o paciente

- O senhor tem que entrar em forma!
- Eu estou em forma... Redondo é uma forma, não 

é?

O delegado
Não se conforma com o “achado” da aliança e 

pergunta:
- Armando, você viu quem perdeu! Por que não 

devolveu a aliança?
- Ué, porque nela estava escrito “Sua para sempre”.

Férias
- Acabo de voltar das férias, viajei por toda a 

Europa.
- Ah! Então conheceu bem a geografia?
- Não, porque quando passei por lá era noite e não 

deu pra ver nada.

Garoto guloso
Doca um garato guloso. Na hora do lanche, depois 

de ter comido muito, disse a sua mãe:
-Mãe, quero mais bolo!
- Doca, será que não chega de comer? Com mais 

um pedaço de bolo, você vai estourar!
- Não faz mal, mãe. É só você me dar o bolo e sair 

de perto...
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Você vai começar a semana com vontade de crescer 
no ambiente de trabalho e de colocar suas ideias em 
prática.  

Touro (21/4 a 20/5)
É uma ótima fase para investir em cursos e turbinar seu 
currículo. Pense bem antes de emprestar dinheiro a uma 
pessoa conhecida.  

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Tentar se aprimorar na sua área é sempre positivo. 
Use sua simpatia para conseguir o que quer, mas tome 
cuidado com a vaidade. É possível que seu romance 
enfrente instabilidade. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Tarefas profissionais em equipe estarão favorecidas 
nesta semana. Em vez de fugir dos seus problemas, 
é hora de encará-los, combinado? Na união, clima de 
cumplicidade, com desejos a mil. 

 Leão (22/7 a 22/8)
Fazer parcerias com o pessoal do trabalho vai fazer sua 
semana render, Leão! Chegou o momento de jogar fora 
o que não usa mais e desapegar de algumas coisas. Terá 
força de vontade se começar dieta agora, mas não se 
importe tanto com a aparência, ok? A dois, reforce a 
confiança para a cumplicidade reinar.

Virgem (23/8 a 22/9)
Mesmo que precise encarar desafios no seu emprego 
nesta semana, poderá contar com o apoio dos colegas. 
Mas, procure separar bem trabalho e lazer e não se 
desgaste tanto. Cuidado com desilusão na paquera. Você 
e seu bem estarão superconectados.

Libra (23/9 a 22/10)
Com otimismo e criatividade, você vai resolver problemas 
e alavancar seus planos nesta semana! Assuntos de 
família vão exigir sua atenção; tenha paciência. O período 
pede cuidado redobrado no trânsito - se puder, fique em 
casa.

Escorpião (23/10 a 21/11)
É possível que receba chamado de antigo emprego: avalie 
se vale a pena! Neste período, você saberá se comunicar 
bem e até fazer bons negócios. Os parentes estarão ao 
seu lado para o que der e vier.
 
Sagitário (22/11 a 21/12)
Segundo seu horóscopo da semana, você poderá lucrar 
com algo feito em casa ou em parceria com parente. 
Talvez volte a se entender com algum familiar com quem 
tinha alguma treta. Deverá levar vantagem em acordo 
comercial - aí sim, hein?  

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Terá pique para melhorar seus rendimentos. Os contatos 
estarão abençoados, mas tome cuidado com as palavras 
para não magoar ninguém, valeu? 

Aquário (21/1 a 19/2)
Fase sortuda para quem lida com vendas ou divulgação de 
produtos. Com sua simpatia, conseguirá tudo o que quer! 
Só tenha cautela com gastos impulsivos.  

Peixes (20/2 a 20/3)
Para produzir mais no serviço, trabalhe com tranquilidade. 
Conflito com familiar poderá mexer com seu humor: o 
melhor é resolver tudo com diálogo e evitar discussões 
no grupo do whatsapp. Na união, converse com seu amor 
para afastar o fantasma da desconfiança.


