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Vale do Taquari
OPINIÃO

OBRIGADO, COLEGA!
Milton Fernando 
Weizenmann faleceu nesta 
quinta-feira (18) vítima da 
Covid-19. Aos 60 anos, ele 
coordenava a programação 
da Rádio Encantado e o Jornal 
Opinião. Ficam a esposa, dois 
fi lhos, três netos, a mãe, as 
irmãs, os colegas, os amigos, 
os ouvintes, os leitores...
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FRASE DA 
SEMANA

ARQUIVO PESSOAL

MILTON FERNANDO, 
colega do Grupo  
Encantado de Comunicação, 
que faleceu nesta quinta-
feira (18).

11/06 – Janir Teixeira da Rosa.
Cemitério de Palmas, Encantado. Funerária Arezi.

13/06 – Tailan Federizzi Pelegrini Bottega, 20 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

13/06 – Carmelinda Graffitti Seguetto, 94 anos.
Cemitério de Picada Santa Lucia Fontoura Xavier, Roca Sales.  

Funerária Arezi.

15/06 – Antenor Bagatini, 61 anos.
Cemitério de Linha Argola, Encantado. Funerária Mazzarino.

15/06 – Darci Luiz Brandão.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

16/06 – Antonio Zineu dos Santos, 48 anos.
Cemitério Bela Vista, Arroio do Meio. Funerária Arezi.

16/06 – Deolinda Candido Sangali, 81 anos.
Cemitério do Bairro Lajeadinho, Encantado. Funerária Arezi.

16/06 – Bernardete Fatima Zamboni, 58 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Arezi.

17/06 – Zanilde Gargioni Michelon. 
Cemitério de Linha Mulinari, Vespasiano Corrêa. Funerária Rosolen.

18/06 – Tercilio Devitte, 90 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

18/06 - MILTON FERNANDO WEIZENMANN, 60 ANOS 
Crematório de Caxias do Sul. Funerária Mazzarino. 

“E eu 
estarei lá, 
se Deus 

disser que 
sim, e 

ele há de 
dizer” 

INFELIZMENTE, 
MILTON, EU 
MUDEI A PAUTA!

Pela primeira 
vez, em mais de 
uma década de 

trabalho ao lado do 
Milton Fernando, eu 
mudo uma pauta por 
sua causa. Na manhã 
de ontem, acordei mais 
cedo que o habitual para 
escrever nesse espaço 
que, tão gentilmente, 
me foi oferecido pelo 
Grupo Encantado 
Comunicação. O 
objetivo era aguardar 
ao máximo o envio do 
artigo, na iminência de 
novos fatos políticos que 
têm agitado o Brasil nos 
últimos tempos. E, assim, 
com a coluna redigida, 
apenas aguardando 
a revisão, recebi a 
notícia do falecimento 
do Milton. A tristeza 
imediata se somou às 
boas lembranças do 
nosso convívio e à forma 
como durante todo esse 
tempo tive o privilégio 
de conhecer o homem 
por trás do microfone. 

Meu primeiro contato 
mais próximo com ele 
se deu enquanto eu 
ainda tinha mandato de 
vereador em Encantado. 
Analista político, 
formado pela escola 
da vida, alertou-me 
sobre situações que 
eu negligenciava no 
momento, como uma 
profecia que se cumpriu. 
No ano seguinte veio o 
convite para participar 
do programa de esportes 
da Rádio Encantado, 
onde cenas pitorescas e 

debates acalorados 
me aproximaram, 
ainda mais, daquele 
defensor ferrenho 
do Internacional. 
Lembro nitidamente 
que quando eu 
provocava o rival, 
o Milton saltava 
com argumentos 
fortes e, algumas 
vezes, irônicos, 
sempre sucedidos 
por um sorriso em 
minha direção, 
mostrando-me que 
o contraditório fazia 
parte do programa. 
Quando não 
estava no estúdio, 
qualquer palavra 
mais provocativa 
contra o Colorado já 
era motivo para ele 
adentrar na sala, fazer 
sua defesa e sair com 
a sensação do dever 
cumprido. 

Milton me 
oportunizou uma das 
maiores realizações 
que tive, quando 
fiz reportagens de 
campo nos jogos do 
Grêmio. Nossa última 
conversa aconteceu 
uma semana antes 
dele completar seus 
60 anos. Naquele café, 
ouvi algumas de suas 
histórias de rádio, 
sempre inseridas 
em um contexto de 
aconselhamento, 
como era de sua 
natureza. 

Hoje me despeço 
de um colega de 
posições firmes, mas 
com um coração 
generoso, que vai 
deixar saudades 
não apenas pelo 
seu convívio, mas 
também pela sua 
capacidade de fazer 
de cada lugar que 
passou uma nova 
casa, rodeada de 
amigos. Obrigado 
por tudo, Milton 
Fernando, com 
certeza foste meu 
oponente de debates 
mais ferrenho e, 
também, o mais 
fraternal!
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Vereadores destacam 
importância do decreto de 
Situação de Emergência

Na sessão do legislativo da última segunda-
feira (15), os vereadores Paulo Germano Koste 
(PSDB), e o presidente da casa Adriano Horbach 
(PTB), agradeceram o empenho da administração 
municipal em atender o pedido elaborado pelos 
dois vereadores através de requerimento ainda no 
mês de março, para que fosse decretada a situação 
de emergência no município devido à estiagem. 
Conforme os vereadores o decreto permitiu que o 
município tenha acesso a medidas de auxílio e os 
produtores tem a possibilidade de renegociação de 
suas dívidas com os bancos. 

Inscrições para vacinação 
contra a Brucelose Bovina 
encerra no final do mês

Tem prosseguimento neste mês de junho as 
inscrições para a vacinação contra a Brucelose 
Bovina. Devem ser imunizadas terneiras com 
idade entre 3 a 8 meses. A vacinação ocorre no 
mês de julho. O custo da dose é de R$ 10,00.  As 
inscrições devem ser feitas junto a Secretaria da 
Agricultura.

Projeto 
asfalto 
comunitário: 
mais uma 
rua recebe 
pavimentação

Um sonho antigo 
dos moradores da 
Rua Florença está 
muito próximo 
de se concretizar. 
A Administração 
Municipal através da 
Secretaria de Obras está 
� nalizando mais uma 
obra do projeto asfalto 
comunitário. O trabalho 
deve ser concluído nos 
próximos dias. OBRA NA RUA 

FLORENÇA

vale do taquari

Com apoio da ACI-E, entidades 
reforçam medidas de 
prevenção ao coronavírus

Atentas às regras do modelo de 
distanciamento controlado do 
governo do Rio Grande do Sul, 

entidades do Vale do Taquari reforçam 
o chamamento à população para que 
mantenha as medidas de prevenção 
contra a propagação do coronavírus. 

Há quatro semanas, a região 
permanece na bandeira laranja, 
classi� cada como risco epidemiológico 
médio, o que permite o funcionamento 
de várias atividades comerciais, 
industriais e de serviços. Porém, na 
última avaliação realizada, a mudança para a 
bandeira vermelha (risco alto) nas regiões de 
Caxias do Sul e Uruguaiana acendeu o sinal de 
alerta no Vale do Taquari.

Na terça-feira (16), o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Encantado 
(ACI-E), Rafael Fontana, representou a Câmara 
da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do 
Taquari (CIC-VT) numa reunião on-line, com 
a participação de representantes da Associação 
dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), 
Conselho de Desenvolvimento do Vale do 
Taquari (CODEVAT), 16ª Coordenadoria 
Regional de Saúde e Ministério Público 
de Lajeado. Após os debates, uma Carta 
Aberta à população foi elaborada pedindo a 
conscientização de todos no combate ao vírus 
(veja a íntegra do texto ao lado).

Uma das preocupações, conforme Fontana, 
é que haja um relaxamento natural das pessoas 
com os cuidados básicos, fato que pode resultar 
na volta da bandeira vermelha nas próximas 
avaliações. “Embora o Vale do Taquari tenha 
conseguido ter um controle mínimo do vírus, 
ele ainda existe e coloca as pessoas em risco. 
Precisamos continuar atentos aos cuidados 
como uso de máscara, higienização das mãos e 
distanciamento social”, comenta. “Se voltarmos 
à bandeira vermelha, teremos mais restrições 
em todas as atividades. E isso não tem a ver só 
com o consumo, mas principalmente com o 
emprego, o trabalho, as pessoas que dependem 
de sua atividade para manter a família”.

Outra situação abordada pelas lideranças 
refere-se às casas geriátricas. Na região, os lares 
concentram cerca de 400 pessoas, com média 
de 73 anos de idade. “O Ministério Público 
levantou essa questão. É importante que 
sejam adotados os procedimentos preventivos 
para evitar que o vírus entre nessas casas. É 
necessário que os familiares dos idosos também 
tenham essa preocupação, sobretudo, no 
momento da visitação. São pessoas vulneráveis 
ao vírus e, caso haja uma disseminação nesses 
locais, vira um problema grave”, argumenta 
Fontana.

O presidente da ACI-E acrescenta que a 
ideia não é causar medo, nem alvoroço, mas 
conscientizar as pessoas sobre a necessidade de 
se manterem atentas aos hábitos de prevenção. 
“Vamos conviver mais algum tempo com o 
vírus, pelo menos até que surja a vacina, mas 
vamos conviver preservando as vidas e as nossas 
atividades pro� ssionais”, a� rma.

Carta aberta 
à população 

do Vale do 
Taquari

O Comitê de Entidades alerta sobre a 
continuidade dos cuidados de prevenção à 
Covid-19. O relaxamento pode aumentar os 
riscos de contágio e toda região pode ser afetada.  
O cuidado é pessoal, mas os benefícios são 
coletivos, ao usar a máscara, além de se proteger 
contra o vírus, a pessoa impede a transmissão 
da doença, caso esteja contaminada. É preciso 
o comprometimento de toda a população no 
sentido de respeitar o distanciamento social 
e manter sempre a higienização pessoal e dos 
ambientes. Ao ignorar essas recomendações, 
corremos o risco de os casos � carem fora de 
controle no Vale do Taquari. 

Desde março deste ano vivemos uma 
pandemia que mudou nossas vidas, afetou 
nossas relações pessoais e pro� ssionais. O 
vírus se alastrou pelo mundo tornando-se um 
problema de saúde pública e que na sequência 
se torna um problema social e econômico, à 
medida que todos nós somos afetados de alguma 
forma por essa pandemia.

O Vale do Taquari passou por momentos 
muito difíceis e enfrentou com muita garra, 
trabalho conjunto e esforço de todos os piores 
momentos de contaminação e óbitos na região. 
Continuamos com a con� rmação diária de 
casos e ainda temos perdido pessoas em função 
de comprometimentos vinculados ao Covid-19, 
mas, graças aos esforços de todos, em uma 
situação mais controlada do que no início da 
pandemia.

Todos estamos muito angustiados com o fato 
de não termos data para tudo isso acabar, no 
entanto, precisamos permanecer � rmes na nossa 
busca pela estabilidade que conquistamos nas 
últimas três semanas.

Assim, sociedade do Vale do Taquari, é 
fundamental permanecermos com TODOS os 
cuidados indicados pelos serviços de saúde:

- Cuidemos para que nossos idosos não 
saiam de casa e não tenham contatos com 
aglomerações; 

- Não vamos fazer e nem permitir que se 
façam aglomerações; 

- Vamos manter os distanciamentos indicados 
e o uso da máscara. 

Hoje, mais do que nunca, os resultados 
positivos para TODA a sociedade depende DE 
CADA UM de nós. Sejam empáticos, cuidemos 
de nós e cuidemos de todos em nosso entorno.

Unidos somos mais fortes!

DIVULGAÇÃO
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Prestando contas 
Antes da sessão ordinária da Câmara de Vereadores 

de Muçum, desta semana, o contador do município 
Jorge Dalmolin realizou a prestação de contas do 
primeiro quadrimestre de 2020 na área de saúde. O 
relatório já estava com os vereadores desde o mês de 
maio. 

Atraso 
O contador relatou que recebeu comunicado do 

Estado que o valor em atraso está na ordem de R$ 
544.000,00. Dalmolin disse não acreditar que o 
Estado tenha condições de pagar o valor devido. 

Derrubada 
de veto 

Os vereadores de 
Muçum derrubaram 
o veto do prefeito ao 
projeto de origem 
legislativa que havia 
sido aprovado por 
unanimidade no 
dia 25 de maio. O 
projeto versava sobre a 
isenção do pagamento 
da contribuição da 
iluminação pública 
aos consumidores que 
foram bene� ciados 
pela medida provisória 
do Governo Federal. 
A isenção será  pelo 
período de vigência 
do decreto federal. O 
projeto foi apresentado 
pelos vereadores Alex 
Colossi, Adair Villa, 
Alberto Barrônio e 
Gilmar Marcolin.

Impacto 
O vereador Alex 

Colossi apresentou 
informações sobre o 
impacto � nanceiro que 
o projeto poderia afetar 
o município. Conforme 
ele, em contato com 
a RGE foi informado 
que, atualmente, 40 
instalações estão sendo 
bene� ciadas pela 
Medida Provisória, 
podendo chegar a 
265 bene� ciados. 
Com a totalidade 
dos contemplados o 
impacto, nos três meses, 
seria de R$ 4.897,20.  

Justificativas 
do Executivo

.. Conforme a 
Constituição Federal é 
competência do Executivo 
legislar sobre matéria 
tributária e orçamentária; 

.. Outra justi� cativa do 
Executivo está baseada 
na legislação eleitoral, 
pois poderá con� gurar 
renúncia de receita e 
distribuição de bens 
gratuitos em ano eleitoral, 
o que é expressamente 
vedado por lei;

.. O Executivo justi� ca 
ainda que para que fosse 
possível a aplicação em 
âmbito municipal, seria 
necessária a criação de 
lei, por iniciativa do 
Executivo. Tal lei deveria 
prever o custeio para o 
pagamento da taxa de 
iluminação pública como 
fez o Governo Federal, vez 
que a provedora de energia 
irá cobrar os valores do 
ente público;

.. A justi� cativa 
frisa ainda a queda na 
arrecadação de ICMS, 
FPM e FUNDEB 
com o aumento de 
verbas para a área de 
saúde, inviabilizando a 
elaboração de um projeto 
fundamentado e com a 
correta aplicação de verba 
pública para que não haja 
responsabilização dos 
agentes envolvidos. 

Atenção, famílias! 
A Secretaria Municipal de Educação 

de Muçum informa: AS AULAS 
PERMANECEM SUSPENSAS POR 
TEMPO INDETERMINADO.

Profissionais 
A partir da próxima segunda-

feira, (22), os pro� ssionais as Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental, 
Jardim Cidade Alta e Castelo Branco, 
retornarão as suas atividades nos 
educandários.

O horário de trabalho ocorrerá nas 
segundas, terças e quartas-feiras, pela 
manhã, das 07h45min às 11h45min, 
e à tarde, das 13h15min às 17h15min. 
Neste momento, retornarão apenas os 
pro� ssionais. 

Presenciais 
A volta das aulas presenciais estão 

sem de� nição até o momento. A 
entrega das atividades aos alunos 
acontecerá nas escolas no dia 24 de 
junho, quarta-feira, no período das 
17h às 19h. O responsável pela criança 
deverá levar os trabalhos que foram 
realizados, devidamente identi� cados, 
para que os professores iniciem as 
correções.

Planejamento
Através deste retorno, os 

pro� ssionais da Educação, poderão 
planejar as atividades remotas com 
maior diversi� cação e intensidade, 
para que os educandos possam 
avançar em sua aprendizagem, frente 
à pandemia. Além disso, terão a 
oportunidade de trocar experiências e 
efetuar melhor planejamento junto aos 
colegas de cada turma.

Secretaria
A Secretaria da Educação reitera 

a preocupação diante da pandemia, 
respeitando os cuidados necessários 
para a volta dos pro� ssionais. A 
Administração 
Municipal, junto as 
pastas da Educação 
e da Saúde, está 
analisando e 
veri� cando todos 
os investimentos 
necessários que 
envolvam a prevenção 
da proliferação da 
Covid-19. A Secretaria 
da Educação se 
coloca à disposição 
para qualquer 
esclarecimento, através 
do (51) 3755-1122.

Totens/
Termômetros 

Após receber 
recursos do Governo 
Federal, através do 
Ministério da Saúde, a 
prefeitura de Muçum 
investiu na aquisição 
de equipamentos 
para enfrentamento 
da proliferação da 
Covid-19.

-Foram adquiridos 
sete totens 
dispensadores de 
álcool em gel 70% e  
quatro termômetros 
digitais entregues na 
Unidade de Saúde 
para avaliação da 
temperatura corporal;

-dois termômetros 
serão usados na 
recepção, um na sala 
da secretaria de Saúde 
e o outro em visitas 
domiciliares feitas pela 
equipe de saúde;

-a administração 
estuda a possibilidade 
de aquisição de 
termômetros para uso 
nas escolas da rede 
municipal.
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

CIAO, MILTON!

DIVULGAÇÃO

Já imaginou transferir e receber 
valores monetários por WhatsApp 
com a mesma facilidade, segurança 
e agilidade com as quais você envia 
e recebe fotos? Essa é a mais nova 
funcionalidade que os associados do 
Sicredi terão com o lançamento da 
solução desenvolvida pelo Facebook 
Pay no Brasil.

O recurso integrará a nova 
versão do aplicativo de mensagens 
instantâneas que será gradualmente 
disponibilizada para atualização nas 
plataformas desde segunda-feira (15). 
A novidade promete mudar a cultura 
de pagamentos no Brasil e o Sicredi 
é a primeira instituição � nanceira 
cooperativa a fechar parceria com 
o Facebook Pay e disponibilizar a 
solução. Além disso, vem para trazer 
mais conveniência, praticidade e 
rapidez aos associados da instituição na 
realização de pagamentos, cobranças e 
recebimentos.

“Temos como uma de nossas 
premissas proporcionar novas soluções 
de pagamento e experiências aos 
associados por meio da digitalização. 
Desenvolvemos uma série de projetos 
que nos colocam na vanguarda das 
inovações do sistema � nanceiro nacional, 
e esta é mais uma demonstração disso”, 
a� rma o diretor executivo de Produtos e 
Serviços do Banco Cooperativo Sicredi, 
Cidmar Sto� el.

As transações entre pessoas físicas 
pelo WhatsApp serão instantâneas, 
sem tarifas e limitadas a R$ 1 mil por 
operação, até um total de R$ 5 mil 
mensais, por meio de qualquer cartão 
de débito ou crédito do portfólio 
do Sicredi cadastrado. Transações 
envolvendo estabelecimentos 
comerciais poderão ser feitas também 
pela modalidade crédito do cartão, 
somente via WhatsApp Business por 
parte dos recebedores – neste caso, uma 
tarifa � xa de 3,99% será aplicada a cada 
pagamento recebido.

CADASTRO 
PARA USAR

Para usar o recurso, os associados 
do Sicredi deverão fazer o cadastro de 
seus cartões na área de pagamentos 
do WhatsApp. O processo envolve 
a criação de senhas e registro de 
biometria, o que confere segurança às 
operações. As transferências poderão 
ser feitas em poucos cliques: 1) escolha 
do contato bene� ciário, 2) seleção da 
opção “Pagamento”, 3) inserção do 
valor, 4) con� rmação do valor e 5) 
Con� rmação de senha.

“Estamos muito empolgados para 

trazer pagamentos no WhatsApp para 
nossos usuários em todo o Brasil. 
Facilitar o envio e o recebimento 
de dinheiro não poderia ser mais 
importante do que em um momento 
como este”, declara Matt Idema, 
diretor de operações do WhatsApp. 
“As pequenas empresas são a espinha 
dorsal do país. A capacidade de realizar 
vendas com facilidade no WhatsApp 
ajudará os empresários a se adaptarem à 
economia digital, apoiar o crescimento 
e a recuperação � nanceira”, � naliza.

Além da agilidade e simplicidade 
do processo, com a possibilidade de 
se con� rmar pagamentos pelo próprio 
chat, os usuários terão acesso ao 
histórico de transferências no próprio 
aplicativo.

“A novidade segue o nosso 
direcionamento de disponibilizar 
soluções que estejam conectadas com a 
melhora da experiência de pagamento 
dos nossos associados no dia-a-dia. 
Dessa forma, contribuímos com uma 
nova maneira de relacionamento com 
a vida � nanceira a partir de uma nova 
cultura de pagamentos, com mais 
segurança e praticidade”, a� rma Gisele 
Rodrigues, superintendente de Soluções 
de Meios de Pagamento do Sicredi.

LINK
Para mais informações acesse www.

sicredi.com.br/coop/pagamentos-
whatsapp ou www.whatsapp.com/
payments/br.

novidade

Sicredi disponibiliza 
recurso para 
pagamentos no 
WhatsApp

Sicredi é 
a primeira 
instituição 
financeira 
cooperativa DO 
BRASIL a fechar 
parceria com o 
Facebook Pay e 
disponibilizar a 
solução

RESPEITO
Nas minhas participações na programação da Encantado aprendi a respeitá-lo 

e entender comunicação social, principalmente pela responsabilidade de quem 
está à frente de um microfone. Dar uma opinião  era uma arte que o Milton 
dominava, sem imposições. Quando ouvia seus comentários no espaço Ponto de 
Vista, lembrava do ensinamento de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos,  
Oliver Holmes: “a liberdade de pensamento não é feita para aqueles com as quais 
concordamos, mas a liberdade do pensar é para as ideias que odiamos”. Ou seja, 
deve-se manter seus posicionamentos, mas respeitar àqueles que divergem. A 
tolerância com os contrários precisa ser destacada e estimulada, especialmente neste 
período de efervescência do radicalismo que assola o país. É preciso coragem e 
decência para dizer a um oponente: “não concordo com nada que dizes. Mas, lutarei 
até a morte pelo teu direito de dizer”. A liberdade de expressão exige grandeza e 
humildade diante das ideias e opiniões que detestamos.

RECURSOS PÚBLICOS
Milton Fernando, como as pessoas bem intencionadas, era intransigente na 

defesa da boa aplicação dos recursos públicos, porque sabia que sua origem vem 
do suado dinheiro da população, através dos impostos. Este deve ser viés de um 
jornalismo propositivo e inspirador, de criticar àqueles que se embriagam pelo 
poder, colocando-se acima do bem e do mal, despreocupados com os anseios da 
sociedade.

LEGADO
Assim, deixo publicamente neste espaço, minha solidariedade à família e 

aos colegas pro� ssionais. O grande legado do radialista e comunicador Milton 
Fernando é o de informar, opinar, respeitar e defender a liberdade de expressão 
e pensamento, que são os pilares da democracia.

ABSOLUTISMO
Em novembro do ano passado, alertávamos a escalda do autoritarismo do 

STF, na coluna “L’Brésil c’est moi” (O Brasil sou eu), uma adaptação da frase do 
rei absolutista francês Luis XIV. A crítica foi pela postura de seu presidente Dias 
To� oli que pretendia acessar os dados � nanceiros de 600 mil contribuintes, o 
que prejudicaria mais de 900 inquéritos da Inteligência Financeira do Governo 
Federal. Pois bem, no mesmo embalo agora vem o Ministro Alexandre de 
Moraes, que exibe em seu currículo, o fato de ter sido ministro da Justiça, de um 
dos piores Governos, o de Michel Temer (o presidente � agrado em conversas 
às escondidas na garagem do Palácio, com Joesley  Batista, empresário-símbolo 
da corrupção brasileira), agredir a liberdade de expressão e promover uma 
perseguição a bolsonaristas, inclusive parlamentares. Difundir hashtags que 
colocam o Supremo como vergonha nacional ou ridicularizar alguns ministros 
não con� gura atentado à democracia. Criticar os votos e as declarações de 
ministros, é legítimo e saudável para a democracia. 

DIZEM POR AÍ
>> Rodrigo Constantino (Gazeta do Povo): “condenar a atuação do Supremo 

não é atentar contra as instituições, e sim desejar preservá-las”.
>> Guilherme Fiuza: “As múmias do STF estão tentando desesperadamente 

provocar alguma reação estúpida contra si. É a única chance delas. Todos os que 
são alvo de suas ações absurdas crescerão, se não caírem nas provocações”.

>> Percival Puggina: “Enquanto o STF vislumbra assombrações do passado 
em certas mobilizações de rua, seu modo de agir � ca, por vezes, muito parecido 
com o preocupante vulto de uma ditadura do judiciário”.

Fomos golpeados, 
ontem, com o 
falecimento do 

colega e amigo, Milton 
Fernando Weizennmann. 
Ao homenageá-lo, faço 
uma re� exão sobre a 
liberdade de pensamento 
e expressão, o respeito às 
divergências, e os desa� os 
do rádio jornalismo e da 
informação.
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Os reflexos econômicos provocados pela 
pandemia exigem do empresário medidas cada vez 
mais assertivas para superar as dificuldades. E uma 
dessas ações refere-se à concessão de crédito e a 
recuperação das dívidas.   

Com base nesse cenário, a Associação Comercial 
e Industrial de Encantado (ACI-E) dá continuidade 
às atividades de orientação aos seus associados 
e à comunidade empresarial. Na próxima terça-
feira (23), das 9h às 10h, a entidade promove a 
reunião on-line, Crédito Consciente x Recuperação 
Eficiente, com o supervisor comercial da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), de Porto Alegre, Diego 
Berzagui.

“É um momento delicado para conceder 
crédito, mas, ao mesmo tempo, é uma alternativa 
interessante para os lojistas, pois está faltando 
dinheiro físico para o consumidor devido a várias 
situações, como redução de salário e perda de 
emprego. Por outro lado, aumenta o risco para a 
empresa com a inadimplência”, comenta Berzagui. 

Segundo ele, a proposta do encontro oferece 
duas intenções. “Primeiro, a concessão de crédito 
de maneira mais segura, diminuindo os riscos da 
venda para um possível inadimplente. Depois, 
a recuperação de dívidas, ou a diminuição da 
inadimplência, da carteira de clientes já ativa da 
empresa”, explica o mediador.

O conteúdo vai abordar temas como O que 
é importante saber para diminuir o risco de 
inadimplência; Como cobrar clientes de forma mais 
assertiva; Dicas de análise de crédito de forma geral; 
Análise de cenário do perfil do consumidor e análise 
do cenário local; Serviços da ACI-E sobre concessão 
de crédito que auxiliam na recuperação.

Os interessados em participar da reunião on-
line devem entrar em contato com a ACI-E pelo 
Whatsapp 51.3751.2255 para se inscrever e receber 
o link de acesso.

NA TERÇA, DIA 23

Encontro  
on-line da 
ACI-E orienta 
sobre 
concessão e 
recuperação 
de crédito

berzagui será o mediador do encontro
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LUTO 

O Grupo Encantado de Comunicação, 
composto pela Rádio Encantado, Onda 
FM e Jornal Opinião, está de luto. Faleceu, 

na manhã da quinta-feira (18), o comunicador Milton 
Fernando Weizenmann, 60 anos, em decorrência da  
Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Estrela, era 
hipertenso e diabético. Sentiu os primeiros sintomas no 
dia 29 de maio. No dia 02 de junho testou positivo para a 
Covid-19 e, no dia 6, foi internado no Hospital de Estrela 
de onde não retornou com vida. Ele deixa a esposa Neli, 
filhos Rafael e Josiane e os netos Jordana, Renata e Martin.

Milton trabalhou em várias empresas como a Lacesa, a 

Incomex e veículos de imprensa. A sua trajetória no rádio 
começou em 1990 na Rádio Independente, onde ficou até 
os anos 2000. Também trabalhou na rádio Alto Taquari, 
de Estrela, foi colunista esportivo no Jornal O Informativo 
do Vale e gerente da Rádio São Gabriel, em São Gabriel. 
Há quase 13 anos era coordenador e comunicador 
do Grupo Encantado de Comunicação. Na Rádio 
Encantado conduzia de segunda a sábado o programa 
Bom Dia Região dos Vales e, aos sábados, o Panorama 
1580. Também fazia um comentário diário, o Ponto de 
Vista. No Jornal Opinião, assinava a coluna Ponto de 
Vista, na página 3.

MILTON FERNANDO | 1960 - 2020

Uma voz do  
rádio se calou!

ARQUIVO JO

LUTO 

HOMENAGENS DE COLEGAS,  
AMIGOS, OUVINTES E LEITORES
Durante toda a quinta-feira (18), centenas de manifestações foram publicadas nas redes sociais e 

lamentavam a morte de Milton Fernando. Nós printamos algumas delas para publicar neste espaço.
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LUTO >>
NOTA DE PESAR
A Associação Gaúcha de Emissoras 

de Rádio e Televisão (Agert) comunica 
com pesar o falecimento do radialista 
Milton Fernando, da Rádio Encantado. 
Ele apresentava o tradicional programa 
Bom Dia Região dos Vales, das 6 às 9 da 
manhã na emissora há muitos anos, com 
grande credibilidade e audiência no Vale do 
Taquari.

Roberto Cervo Melão
Presidente

>>
NOTA DE PESAR
O Sindicato das Empresas de Rádio 

e TV do Rio Grande do Sul lamenta 
profundamente o falecimento de Milton 
Fernando Weizenmann, coordenador da 
Rádio Encantado. Milton tinha 60 anos 
e estava trabalhando na emissora há 13 
anos. Ele sentiu-se mal no dia 02/06, fez 
exames e testou positivo por coronavírus. 
Estava internado desde o dia 03 de junho no 
hospital de Estrela, onde faleceu na manhã 
de hoje. O SindiRádio deseja força aos 
familiares, amigos e colegas de trabalho.

Diretoria e Equipe 
SindiRádio 

>>
NOTA DE PESAR
Com profundo pensar a Associação 

dos Profissionais de Imprensa do Vale 
do Taquari (API) recebeu a notícia 
do falecimento do radialista da Rádio 
Encantado, Milton Fernando Weizenmann. 
Perdemos um amigo, um grande profissional 
e um grande ser humano. Os sentimentos 
aos familiares e colegas de serviço. Que o 
Deus todo poderoso o receba no paraíso 
etern. 

Deoli Graff 
presidente da API 

>>
Conheci o Milton desde a rádio de 

São Gabriel. Um cara de bem, um grande 
comunicador que gerenciava a empresa e era 
amigo de todos, sempre pensava em ajudar 
a comunidade. A cidade está perplexa. 
Temos que orar por ele e agradecer pelo 
que fez por nós. É um alerta que nos deixa. 
Esse vírus não é brincadeira. O cara estava 
trabalhando, no ápice da vida e perde tudo 
por causa do coronavírus 

Edson Brum 
Deputado Estadual

>>
Fiquei impactado com a notícia. Me 

solidarizo com toda a equipe da rádio e a 
família. Estou impactado com esse vírus 
que tirou alguém tão próximo de nós, tão 
querido. Recebi o Milton muitas vezes no 
gabinete e ele esteve presente em muitos 
momentos de minha vida. Perdemos alguém 
que amava o que fazia. Com isso devemos 
redobrar o nosso cuidado, o vírus é um 
inimigo silencioso e não podemos achar 
normal estas vidas que estão sendo tiradas. 
Se fizermos a nossa parte, perderemos 
menos vidas. 

Edegar Pretto
Deputado Estadual

>> 
Estamos consternados com  a perda 

deste grande comunicador e ser humano. A 
imprensa gaúcha perdeu uma grande pessoa. 
Externamos a todos os nossos sentimentos. 
Ele sempre alertou a todos destes cuidados e 
hoje nos deixou. 

Juvir Costella 
Secretário Estadual dos Transportes

>>
Minha solidariedade senhor  Antônio 

Lucca! A Missa de hoje será na sua intenção 
para o conforto da família e de todo o Grupo 
Encantado de Comunicação. Condolências 
e solidariedade. Reconhecimento de uma 
corajosa e autêntica pessoa que anunciava 
e denunciava! Parabéns pela trabalho 
desenvolvido pelo vosso Grupo! Deus 
abençoe e conforte!

Padre Hermes

>>
O Milton era uma pessoa interessada 

na nossa cidade, na nossa região, um 
conciliador, sempre pensando em como 
ele poderia colaborar para mudar a 
realidade. Aprendi com ele que os meios de 
comunicação estão para servir a população e 
ele ressaltava sempre isso e vivia essa função 
pública importante. Ele vestia a camisa, era 
diretor da ACI-E e colaborou muito com 
várias iniciativas e demandas da população. 
Algo que vamos levar muito tempo para 
superar. Tinha ética, responsabilidade, 
envolvimento com as causas da comunidade, 
com uma comunicação séria e honesta. É a 
perda do amigo e parceiro de diversas lutas, 
além disso, sempre foi um incentivador 
do turismo. Nós encantadenses tivemos o 
privilégio de ter o Milton conosco neste 
tempo. 

Rafael Fontana 
presidente da ACI-E 

>> 
Esse momento faz a gente refletir bastante 

sobre a história que a gente tem com as 
pessoas. Perder um colega não é muito 
diferente do que perder um familiar, pois 
é uma pessoa que tu convive. A equipe é 
a segunda família e eu imagino que esteja 
sendo um dia muito duro para vocês, difícil 
de ir para o ar e fazer o que mais se gosta. 
Lembro do dia em que ele me contratou. 
Ele era uma pessoa muito convicta das suas 
opiniões, não tinha vergonha de mudar de 
ideia, mas defendia suas opiniões com bons 
argumentos. Ele entendia que as pessoas são 
diferentes e respeitava isso. O Milton sabia 
conduzir bem a equipe. Na família também 
era referência. Era um pai incrível, o cara 
que animava todo mundo, sempre tinha 
uma piada, mesmo que era repetida. Muita 
gente esperava o comentário do Milton 
para saber entender o mundo, mesmo que 
discordando eventualmente da posição dele, 
a gente sempre ouvia, pois ele era respeitado.  

Joílson Pereira
jornalista 

>>
Perdi um irmão, um amigo. Estou muito 

impactado. Nos falávamos todas as semanas. 
Ele chegou como gerente da Rádio e eu era 
comentarista esportivo. Logo  formamos 
uma amizade muito forte. A visão do mundo 
que ele passava era muito importante. É um 
irmão de vida. Que Deus console a família. 
Fica o exemplo de uma pessoa que via a vida 
com os olhos do bem. Essa estatística do 
coronavírus ganhou cara, forma e nome e 
nos deixa um vazio.

Solano Lopes 
ex-colega da rádio São Gabriel

>>
Perdemos um grande amigo. Conheci 

o Milton Fernando há bastante tempo. 
Convivemos muito e inclusive tivemos até 
uma empresa numa sociedade que fizemos 
para divulgação e assessoria de imprensa. 
Nos encontramos também nos microfones 
da Rádio Encantado e Independente. Um 
parceiro dedicado, ponderado, com pavio 
um pouco curto. É uma situação lamentável 
a que todo mundo está sujeito. Fizemos 
muitos jogos de futebol como repórter, 
buscando a informação, vivendo as alegrias 
e dificuldades do meio rádio. Foram 
momentos emocionantes.

Jacy Pretto
radialista

Com imensa dor 
nos despedimos do 
nosso funcionário, 
colega, apresentador, 
coordenador de equipe e 
sempre lembrado Milton 
Fernando. Ele era muito 
admirado, confidente 
e orientador nas ações 
de nossos queridos 
ouvintes. Fez um grande 
trabalho. Deus saberá 
acolher o Milton na sua 
plenitude e bondade. É 
uma voz do rádio que 
se cala. Uma opinião 
forte e verdadeira que 
deixamos de ouvir. 
Forte, no sentido de 
desenvolvimento, de 
busca de soluções, na 
rapidez, nas escolhas 
e decisões são uma 
marca registrada, um 
potencial muito evidente 
da personalidade dele. 
Lembro do período 
de enchentes, onde 
ele era o primeiro a 
dizer quanto o rio ia 
subir e em quantas 
horas. A preocupação 
dele era informar a 
população. Quantos 
detalhes ele levantou 
no Panorama. Era uma 
pessoa diferenciada, um 
trabalhador que não 
olhava para o relógio, se 
precisava virar a noite, 
era o primeiro a aceitar. 
Foi atuante na ACI-E 
e na Suinofest. Vamos 
continuar esse trabalho. 
Fica um legado de 
uma pessoa integrada 
nas boas causas da 
comunidade, que 
alertava das dificuldades 
que a população mais 
carente possuia. Ele foi 
chamado muito cedo. 
Essa infecção advinda 
do coronavírus foi fatal 
na vida dele. Recém 
fez 60 anos e tinha 
muito para contribuir. 
Na sua coluna do 
Jornal Opinião tentava 
cutucar as autoridades 
a pensarem atividades 
diferentes para a 
comunidade.  

Antônio 
Alberto 
Lucca 
Diretor do 
Grupo Encantado  
de Comunicação
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“O Bom Dia 
volta amanhã, 
às 5h45min da 
manhã. E eu 

estarei lá se Deus 
disser que sim. 

E ele há de dizer. 
Até lá. Bom dia!” 

[ DESPEDIDA 
HABITUAL 

DE MILTON 
FERNANDO DO 

PROGRAMA 
BOM DIA 

REGIÃO DOS 
VALES ]



12 JORNAL OPINIÃO  
19 de junho de 2020

“O Bom Dia 
volta amanhã, 
às 5h45min da 
manhã. E eu 

estarei lá se Deus 
disser que sim. 

E ele há de dizer. 
Até lá. Bom dia!” 

[ DESPEDIDA 
HABITUAL 

DE MILTON 
FERNANDO DO 

PROGRAMA 
BOM DIA 

REGIÃO DOS 
VALES ]

JORNAL OPINIÃO 13
19 de junho DE 2020

MOÇÃO DE PESAR
A CÂMARA DE VEREADORES DE ENCANTADO, através de todos os seus vereadores, 

sensibilizados com a prematura e irreparável perda junto aos meios de comunicação e 
à comunidade regional, vem de público manifestar sua solidariedade e votos de pesar 
pelo falecimento do comunicador e Coordenador da Rádio Encantado AM, MILTON 
FERNANDO WEIZENMANN, aos 60 anos de idade, em decorrência da Covid-19.

Milton tornou-se, pela empatia e profi ssionalismo, uma pessoa de respeito em nossa 
comunidade. Ao longo de sua carreira, trabalhou também nas rádios Independente 
de Lajeado e Alto Taquari de Estrela em nossa região.

Nossos sentimentos aos seus colegas de profi ssão, especialmente da Rádio 
Encantado AM, Onda FM, Jornal Opinião e aos familiares.

Encantado, 18 de junho de 2020 

DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO
PRESIDENTE

“O brasileiro tem o complexo de vira-
lata, vai latir na casa dos outros para 
levar uma pedrada e sair correndo e às 
vezes não se dá conta que a casinha dele 
é melhor que a dos outros. 

Falo isso por exemplo: vacinas, o 
Brasil tem um dos melhores conjuntos 
de vacinas do mundo. No tratamento 
para a Aids, o Brasil é referência e 
agora o Brasil se coloca na situação 
da pandemia, como se fosse um dos 
piores países do mundo. É o pior país 
do mundo no momento em números 
diários, mas eu � z questão de fazer 
alguns levantamentos hoje de manhã. O 
Brasil tem, em relação a sua população, 
1,87% da população infectada. A 
Alemanha fez 2,19% e o Brasil deve 
passar isso. Os Estados Unidos tem 
5,15%. A Itália teve 3,85% de toda a sua 
população infectada. O Brasil tem muita 
lenha para queimar para chegar lá. Em 
termos de relação percentagem número 
de mortos por número de infectados, o 
Brasil atinge um percentual de 6,22%, 
a Itália atingiu 14,29%, a Espanha 
atingiu 11,47%, os franceses que vivem 
criticando o Brasil chegaram a 15,66%, 
a Alemanha 4,64% dos infectados 
morreram. 

O que eu quero dizer com isso é 
que os números do Brasil são bons e 
podemos ser referência no mundo, mas 
nós queremos que a coisa seja péssima. 
Temos que ter cuidado, não podemos 
sair no � nal de semana e não mudo 
nada no que eu penso. Agora tem coisas 

que não dá para esconder. Ah o Brasil 
hoje é o segundo colocado em casos 
no mundo? Não, não é. É em números 
absolutos, não é em números relativos 
em relação a população. 

Então o Brasil, em termos de 
pandemia, está fazendo, até o momento, 
um bom número. Se nós tivéssemos o 
número que os Estados Unidos tem de 
infectado na população seria 5,15%, 
o que é pior número até o momento. 
Isso signi� ca que o Brasil teria que ter 
um milhão cento e trinta e três mil 
infectados. 

E aí eu vejo as pessoas não estudarem 
os números. Quer dizer que o Brasil 
está bem? Não. Quer dizer que o pais 
vai sair bem? Não. Eu quero dizer é 
que no momento estamos com números 
relativamente razoáveis e precisamos 
continuar  a briga. O estado de São 
Paulo estava parado por causa de uma 
faixa vermelha, agora abriu. Nós temos 
lenha para queimar em alguns lugares 
e temos que aproveitar isso. O certo 
é que o brasileiro não gosta de ver os 
números. O Brasil tem que começar a 
ver que no momento, não sei se está no 
caminho certo ou não, não sou médico 
infectologista, não sou nada, o que eu 
sei, é que a ciência manda a gente se 
cuidar. Vamos se cuidar, vamos usar 
máscara e vamos � car em casa. Vamos 
evitar aglomeração porque dá para 
ganhar  a batalha em relação a países 
muito mais desenvolvidos do que o 
nosso. Boa tarde!”

>>
O último comentário 
Ponto de Vista 
na Rádio Encantado

LUTO 

28 DE MAIO | QUINTA-FEIRA | 13H03MIN
>> 
A última coluna na 
página 3 do Jornal Opinião

29 DE MAIO | SEXTA-FEIRA
Nesse texto, Milton lamentou a morte do empresário 

roca-salense, Delano Togni, também vítima da Covid-19.

 “Indiscutivelmente era um cidadão inteligente, do bem, um homem 
de família e de valores, além de um grande pro� ssional, que fazia da 
sua pro� ssão uma forma de levar aos ouvintes informações corretas 
e construtivas. Milton impulsionava e fomentava o crescimento 
das empresas locais, utilizava de sua expertise para alavancar o 
desenvolvimento regional e transmitia em seus programas e opiniões uma 
visão otimista negócios e sobre a vida”.

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO FREITAS
presidente executivo da Dália Alimentos

“Sempre em que 
havia uma reunião, 
um evento, o Milton 
estava presente e 
contribuindo com a 
troca de experiências, 
uma pessoa alegre 
e extremamente 
pro� ssional. Para 
nós, da Dália, foi um 
privilégio ter convivido 
com ele, que nos deixa 
um legado, uma história 
construída com solidez. 
Sua perda precoce nos 
entristece, mas � camos 
com a memória de 
um Milton alegre e 
parceiro”.

GILBERTO 
ANTONIO 
PICCININI, 
presidente 
do Conselho de 
Administração da 
Dália Alimentos



>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.
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ENCONTROS VIRTUAIS 
SEGUEM OCORRENDO 
ENTRE A COMUNIDADE 
ESCOLAR

Na manhã de quarta-feira, 
(17), os profissionais da EMEI 
Amiguinhos do Coração tiveram o 
primeiro encontro com o psicólogo 
Afonso Roveda. O objetivo foi de 
realizar um momento de escuta dos 
profissionais da educação em meio 
ao desafio de trabalhar durante o 
período da pandemia, uma acolhida 
aos profissionais que precisam se 
reinventar e se adaptar com uma 
rotina totalmente diferente da 
tradicional.

Ainda na quarta-feira à noite 
aconteceu mais um encontro virtual 
com os pais de mais uma turma de 
alunos da EMEI Amiguinhos do 

Coração. A oportunidade foi para 
ouvi-los sobre o andamento das 
atividades, para saber como estão 
as crianças e, também, para que as 
mesmas se enxergassem através da 
ferramenta virtual do Google Meet.

Além disso, estão acontecendo 
visitas do psicólogo da Educação e da 
psicopedagoga para as famílias dos 
alunos. Alguns estudantes terão este 
acompanhamento de forma presencial.

 Solicita-se aos alunos ou alguma 
família que precisa de um momento 
com estes profissionais (psicólogo 
ou psicopedagoga) que ligue para a 
secretaria da Educação ou para as 
escolas.

CRAS PROMOVE A CAMPANHA “TODOS NO 
COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”

A violência contra a mulher é um 
retrato de uma triste realidade que invade 
lares e corrói as relações entre homens 
e mulheres. Conviver com a violência 
doméstica é se submeter diariamente 
à desilusão, à humilhação, à vergonha, 
ao constrangimento, ao medo, à dor e 
ao risco. Esta realidade levou a equipe 
multiprofissional do Centro de Referência 
e Assistência Social (CRAS) de Doutor 
Ricardo promover a campanha “Todos no 
Combate a Violência Contra a Mulher”.

Esta campanha está sendo 
desenvolvida com objetivo de sensibilizar 
e orientar a sociedade ricardense a fazer 
uma reflexão sobre este fenômeno que 
é a violência contra mulher e que atinge 
famílias de todos níveis sociais - por 
muitas vezes de forma velada.

O CRAS, juntamente com as demais 
políticas públicas, está engajado no 
combate a violência contra a mulher, 
mesmo neste momento de estar distante 
fisicamente, porém, unidos socialmente 
em prol de uma causa maior. Na página 
do Facebook estão mais informações e 
ilustrações sobre esta ação.

Assédio e 
objetificação da 
mulher

Você passa todo o tempo observando 
seu corpo? Verificando se ele está nos 
padrões de beleza, preocupada como os 
outros estão lhe vendo? Sempre alerta 
se a roupa não está marcando nada ou 
se a blusa não está decotada demais... 
Isso lhe é comum??? Infelizmente, se 
sua resposta é sim, não se preocupe, este 
comportamento é tristemente esperado 
na sociedade atual.

Culturalmente, é ensinado que o corpo 
e aparência são as principais fontes de 
poder, valor e felicidade, o que pode 
deixar a mulher confusa em relação 
a autoestima e confiança. Essa falsa 
impressão provoca sofrimento e a busca 
incansável por um padrão de beleza, às 
vezes, inatingível, deixando prisioneiras 
desse modelo de sociedade. Muitas vezes, 
em ambientes familiares ou profissionais 
mulheres são hostilizadas pelo seu 

peso, altura, cabelo, formato de corpo 
e demais atributos físicos. Para romper 
com essa cultura precisa-se questionar e 
compreender o que provoca esse estigma.

No início dos anos 70 surgiu o termo 
objetificação, que significa analisar 
um indivíduo no mesmo nível de um 
objeto, sem considerar seu emocional 
ou psicológico. Quando se fala de 
objetificação do corpo feminino está-
se referindo à banalização da imagem 
da mulher, ou seja, quando a aparência 
importa mais do que todos os outros 
aspectos que as definem enquanto 
indivíduos.

Mulheres que vivem em ambientes 
de objetificação tendem a se auto-
objetificar e também a objetificar outras 
mulheres, sofrendo assim, danos de 
autoestima e de socialização. Isso leva a 
sérias consequências físicas e mentais, 
além de surgimento de comportamentos 
inadequados que impactam nos aspectos 
psicológicos e no bem-estar dessas 
mulheres.

Para combater a objetificação é 
necessário mostrar para as mulheres que 
elas são indivíduos completos e capazes, 
que podem ser muito mais do que objetos 
de satisfação masculina.

Essa cultura leva muitas mulheres 
a sofrerem assédio sexual que é 
uma violência contra a mulher. Em 
setembro de 2018 foi instituída a Lei 
nº 13.718, do código penal que passou 
considerar crime o assédio sexual. 
Nesse caso, não precisa haver contato 
físico para que haja a agressão. Palavras 
constrangedoras, tentativa de toques e 
avanços sem permissão da outra pessoa, 
constrangimento com brincadeiras de 
teor sexual, observações sobre partes do 
corpo da vítima, pressão psicológica em 
troca de favores fazem parte das atitudes 
de quem assedia uma pessoa.

É importante lembrar que a culpa 
não é da vítima e que todos somos livres 
e merecedores de respeito! A equipe 
do Cras está à disposição de todos os 
usuários e, neste caso especial, de todas 
as mulheres que precisam de ajuda, ou 
que estão passando por situações que 
necessitem de mais cuidados.

EMEF OLAVO BILAC DISPÕE DE MAIS 
UM CANAL DE COMUNICAÇÃO 

A equipe pedagógica da EMEF Olavo Bilac comunica aos alunos e pais 
que a escola dispões de WhatsApp. Solicita-se que o número (51) 98038-5450 
seja adicionado aos contatos para facilitar a comunicação entre a família e o 
educandário. Quem não possuir aplicativo poderá ligar nesse mesmo número 
quando necessário.

RECOLHIMENTO DO LIXO 
SECO NO INTERIOR

A secretaria do Meio Ambiente informa que o recolhimento do lixo seco no 
interior está programado para o dia 23 de junho. O lixo deve estar acomodado em 
recipientes apropriados para a coleta e a beira da estrada.

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.

ALISTAMENTO MILITAR 2020
Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 têm até o 

dia 30 de setembro – o prazo foi prorrogado devido à pandemia - para fazer o 
alistamento militar. Para executar o procedimento, basta acessar o site www.
alistamento.eb.mil.br com o número do CPF e preencher o formulário para 
validação dos dados pessoais.

Quem não tiver facilidade de acesso à internet ou caso o jovem não tenha CPF, 
deve procurar Junta de Serviço Militar levando em mãos a certidão de nascimento 
ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. 
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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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SEGURANÇA

Homicídio é registrado 
no bairro Navegantes

Um homicídio concentrou boa 
parte dos trabalhos da Polícia Civil 
(PC) de Encantado nesta semana. 
Antônio Zineu dos Santos, 48 anos, foi 
atingido por tiros em via pública na 
rua Cerejeiras, no bairro Navegantes, 
na segunda-feria (15). Ele chegou a ser 
socorrido pelo SAMU até o Hospital 
Beneficente Santa Terezinha (HBST), 
mas não resistiu aos ferimentos e 
morreu durante o atendimento.

Um suspeito preso 
e outro foragido

No mesmo dia em que ocorreu o 
crime, um dos supostos autores do 
homicídio foi preso em Encantado. 
Trata-se de um jovem de 18 manos, 
morador de Passo Fundo. Após registro 
na Delegacia de Polícia, o indivíduo foi 

recolhido ao sistema prisional. 
De acordo com o Delegado 

Augusto Cavalheiro Neto, os trabalhos 
realizados nas primeiras horas após 
o crime foram fundamentais para 
iniciar a elucidar o caso e identificar 
os responsáveis. “Sempre digo que o 
tempo que passa é a verdade que foge. 
Conseguimos fazer a identificação 
dos suspeitos. Prendemos um deles 
e o outro temos a identificação. Não 
conseguimos capturar o segundo 
envolvido, mas ele é considerado 
foragido a partir de agora e temos a 
identidade dele”, explica. 

O Delegado Cavalheiro explica que 
a motivação do homicídio será apurada 
ao longo da investigação. Uma das 
hipóteses é a disputa pelo tráfico de 
drogas. 

Polícia fez buscas pelo segundo suspeito

Dilamar Dos Passos

Motociclista sofre ferimentos em 
acidente no centro de Roca Sales

A Brigada Militar (BM) de Roca Sales atendeu acidente de trânsito na área 
central da cidade no sábado (13). Conforme boletim de ocorrência, o condutor de 
uma motocicleta, 22 anos, teve a frente obstruída por um veículo não identificado.

O jovem foi conduzido ao Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST) de 
Encantado e como apresentava fraturas foi transferido ao Hospital Pronto Socorro 
(HPS) de Canoas. O condutor do carro fugiu do local.

Morre vítima de 
acidente na ERS-129 
em Encantado

Morreu, na noite desta quinta-feira (11), no 
Hospital Bruno Born (HBB) de Lajeado, Tailan 
Federizzi Pelegrini Bottega, de 20 anos. O jovem 
encantadense havia sido transferido para a casa de 
saúde de Lajeado no dia 07 de junho, após sofrer 
acidente de trânsito.Ele guiava um Peugeot quando 
bateu frontalmente com um caminhão, no quilômetro 
76 da ERS-129, na linha Pinheirinho, em Encantado.
Bottega, que era estudante de medicina na Unidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Passo 
Fundo.

Tailan era 
estudante de 

medicina

Acidente envolve dois carros no 
centro de Encantado

Um acidente de trânsito envolveu dois veículos na área central de Encantado 
no final da manhã do sábado (13). Os dois carros colidiram na rótula no 
entroncamento da Padre Anchieta com a Duque de Caxias. A ocorrência foi 
atendida pela Brigada Militar (BM) Não houve feridos. 

Suspeito de homicídio 
é preso em Capitão

Foi preso, na manhã da sexta-feira 
(12), o suspeito do homicídio ocorrido 
no dia 18 de maio, em Doutor Ricardo. 
A Polícia Civil (PC) e Brigada Militar 
(BM) de Encantado cumpriram 
mandando de busca e apreensão em 
uma casa na Linha São Jacó, na cidade 
de Capitão. Na residência, um homem 
de 40 anos foi preso e três espingardas 
de pressão, um facão e uma pistola de 
brinquedo foram apreendidas.

O crime
Marcelo João Saldanha, 41 anos, 

estava trabalhando nas obras de um 
calçamento em via pública na cidade de 
Doutor Ricardo, quando um carro de 
cor escura se aproximou e o caroneiro 

efetuou disparos de arma de fogo. O 
morador de Encantado morreu no 
local. A arma usada no homicídio foi 
uma pistola .380. O suspeito, que já tem 
antecedentes por homicídio ocorrido 
em Arroio do Meio, foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia (DP) de 
Encantado. 

Ciclista morre em acidente na ERS-130
Um ciclista morreu, ontem (18) em acidente de trânsito na ERS-130, no bairro 

São Caetano, em Arroio do Meio, ontem (18). Ele invadiu a pista e foi atingido 
por um caminhão. Daniel Duarte do Nascimento, 32 anos, morreu no local. A 
ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Armas foram encontradas  
na casa de suspeito

Divulgação
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Campeonato GaúCho de Futebol
Reinício pode ocoRReR 
somente em agosto

Não deve ser nos 
próximos dias que a bola 
vai voltar a rolar pelo 
Campeonato Gaúcho de 
Futebol. Após reunião 
realizada ao longo da 
semana, o secretário de 
esportes do Rio Grande 
do Sul, Francisco Vargas, 
revelou o objetivo de 
retomar a competição no 
mês de agosto.a retomada 
da competição. A decisão final cabe a 
Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O secretário espera que os jogos 
sejam retomados após uma nova análise 
da situação nas cidades dos clubes 

O prognóstico negativo está 
relacionado com a publicação do 
governo estadual da atualização das 
regras de distanciamento controlado. No 

último sábado, a região de Caxias do Sul 
mudou para bandeira vermelha, o que 
significa risco alto para contaminação do 
coronavírus.

A dupla Ca-Ju, então, suspendeu 
suas atividades.O Esportivo, de Bento 
Gonçalves, está impedido de retomar os 
treinamentos. Conforme a publicação, 
um recuo para a bandeira laranja só 
ocorre duas semanas após a classificação.

Quatro dos 12 clubes estão treinando
Somente quatro times que disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho 

treinam atualmente: Grêmio, Inter, São José e Ypiranga. Os outros oito estão 
paralisados. O campeonato está suspenso desde o dia 16 de março. Nessa quinta-feira 
a FGF se reúne com membros do governo estadual para tentar convencê-los que há 
segurança para retomar a competição. 

Autoridades debateram reinicio das atividades

GRemIo 
ex-zagueiRo gabRiel vai 
atuaR na base do clube

Uma realidade que 
perdura desde 2013 está 
oficializada: Gabriel 
não é mais jogador 
profissional de futebol. 
Fora dos gramados desde 
2013, o defensor será um 
assistente administrativo 
das categorias de base do 
clube gaúcho. O acerto 
ocorreu nos últimos dias 
após uma reunião na 
semana passada.

O ex-zagueiro estuda 
Administração e pretende 
seguir carreira dentro do 
futebol em gestão. 

Gabriel estava sem contrato com o 
Tricolor desde dezembro, quando seu 

vínculo com o clube expirou. Haveria 
uma renovação por três meses, mas 
isso não ocorreu. Na prática, o agora 
funcionário não recebia nada do 
Grêmio desde dezembro.

gabriel
Gabriel chegou ao Grêmio em 2013, após destacar-se no Gauchão pelo Lajeadense. 

Então com 24 anos, sofreu lesão ligamentar no joelho esquerdo durante um rachão 
em Salvador, às vésperas da partida contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão 
do mesmo ano. Revelado pelo Lajeadense, o zagueiro fez parte do grupo da era 
vencedora do Grêmio nos anos de 2016, 2017 e 2018, entretanto não entrou em campo 
em nenhuma destas temporadas. 

Gabriel sofreu grave lesão no joelho

DIVuLGaçãOSEL/DIVuLGaçãO
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

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

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

Pastoral da ComuniCação

I
G
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~

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

QUANDO O ANTICRISTO  
SERÁ DECLARADO?

“Porque já o mistério da injustiça opera; somente 
há um que agora o retém até que do meio seja tirado; 
E então será revelado o iníquo ....” (II Tessalonicenses 
2:7,8a).

Não é preciso conhecer muito para ver o quanto o 
mal têm se multiplicado no planeta nesses últimos anos. 
A apostasia de que o Apóstolo Paulo falou que viria 
um pouco antes do tempo que esse ditador mundial se 
manifestaria já está aí. Para dois terços da humanidade 
já não existe uma Verdade Absoluta, eles defendem a 
mentira com unhas e dentes como se fosse a própria 
verdade até que lhes seja provado o contrário – ou pegos 
com a boca na botija.

O mundo já está em completa rebelião contra o 
bem e contra tudo o que se chama Deus. Por mais que 
alguém queira mudar as consciências do povo, ou falar 
em santificação e moral, será declarado inimigo público 
número um. Será tão debochado pelos demais como foi 
Noé enquanto construía a Arca. O homem está numa 
descida ao abismo do caos cada vez mais rápido, sendo 
quase impossível pará-lo para refletir sobre si mesmo. 
Já não existem freios na sua língua e o seu coração é 
sufocado por espinhos. 

Há 2.000 anos Jesus Cristo deixou aqui o Seu Espírito 
num dia chamado: Pentecostes. Ele O chamou de 
Consolador e que Ele faria com que lembrássemos de 
tudo o que Jesus falou. Em outras palavras, eu leio na 
Bíblia os ensinamentos de Jesus e o Espírito Santo me 
faz lembrar de tudo em todas as ocasiões que se me 
apresentarem no meu dia a dia, para poder acertar 
sempre. O Espírito Santo é um forte amplificador para 
a minha consciência, para que eu possa andar naquilo 
que agrada a Deus, e também, ao mesmo tempo, que eu 
não me corrompa.

Mas, o Espírito Santo - hoje ainda presente na 
vida de alguns poucos milhões - será repentinamente 
TIRADO da Terra, e com ele todos os que O receberam 
para viver uma vida que glorifique a Deus. A Igreja de 
Cristo hoje é a única força do Bem na Terra que detém 
satanás de possuir um homem como o imperador Nero 
ou o führer Hitler, ou ainda o discípulo traidor Judas 
Iscariotes. Esse “iníquo” como Deus o chama, enganará 
todos aqueles que ficaram para trás, com falsos sinais e 
milagres tão grandes que vai parecer a esses como se ele 
fosse o verdadeiro Messias e Cristo. Não haverá limites 
da sua maldade para dominar o mundo.

Eu escrevo essas coisas nesse jornal há mais de 30 
anos; você alguma vez parou para pensar, ou tomar 
alguma decisão quanto a isso? Quer pagar para ver? 
Jesus disse: “O céu e a terra passarão, mas as minhas 
palavras não hão de passar”. (Mateus 24:35). Porque 
mataram Jesus? Justamente porque veio para tirar 
os perdidos do mal. Provavelmente Jesus nunca foi e 
dificilmente será o “assunto” na roda dos teus amigos! 
MARANATA!

SEMEAR EM TEMPO  
DE PANDEMIA

Seu Chico (Francisco), o que você 
plantou em seu pomar? – Laranja e limão. 
Espera colher muito? – Vai depender da 
chuva, do sol, da própria planta, das pragas 
e do cuidado. Ele prosseguiu. –Tudo o 
que a gente planta, pode colher! E também pode não 
colher! Se não plantar, é certo que não colhe. Se plantar 
laranja, não irá colher pêssego, nem maçã. Se plantar 
coisa boa, tem boas chances de colher bons frutos. 
Se plantar espinheiro, irá colher espinhos. Se plantar 
vento, colherá tempestade... E assim seguiu seu Chico 
com suas explicações e conclusões.

Aproveitei, então, para fazer outras perguntas: O 
que espera para depois da pandemia? – Vai depender 
também. De que? – Do que estamos plantando... Como 
assim? – Tem gente plantando solidariedade, cuidado, 
aproximação mesmo à distância, abraços só no olhar 
e no falar... E continuou. – Mas, tem também muita 
gente se especializando na arrogância, no ódio, na 
indiferença, na insensibilidade, no negacionismo 
do óbvio, nas fake news, na intolerância, enfim, na 
estupidez. A conversa com seu Chico seguiu por esses 
rumos. Aí me pus a refletir:

O depois da pandemia é um Mistério! Sim, porque 
por ora não sabemos se haverá depois.... e nem para 
quem! E também não sabemos quando será o depois.... 
Porém, podemos ter uma quase certeza: O depois será 
do jeito que quisermos. Mas, não só, pois nem sempre o 
que queremos se concretiza. Além disso, muitas vezes o 
que não queremos nos sobrevém de modo intempestivo 
e inevitável. É verdade também que,  arbitrariedades que 
vem de cima podem nos levar ao caos, como é o caso!

É como escreveu o Filósofo : “Os homens fazem sua 
própria história, mas não a fazem sob circunstâncias 
de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. 
Como assim seu Chico? Bem, há muitas circunstâncias 
e condições pessoais, sociais, econômicas, ambientais 
e culturais que podem ser mudadas. Não fosse assim, a 
história seria sempre pré-determinada. Porém, ignorar 
as heranças e o contexto é como pretender colher 
maças de laranjeiras.

Só haverá uma sociedade mais justa, solidária e 
humanizada se tivermos vontade, coragem e estratégias 
para construí-la. Não é uma pandemia que irá, por si só, 
tornar as pessoas melhores. Poderá, inclusive, embrutecê-
las mais, como demonstra a realidade com o avanço do 
fascismo, do racismo, violência e toda lista de “ismos” 
maléficos. Seu Chico está me confundindo!.... Capicci: 
Sempre é preciso decidir o que plantar. E isso só pode ser 
feito à luz do que se pretende colher. O que se pode saber 
é que na semente está a colheita!

Plantar no terreno da humanidade, isto é: Educar para 
a Vida, num processo de formação do caráter.

É preciso educar-se e educar para a prática da 
solidariedade, o que implica tomar consciênciaquea 
Solidariedade é portadora de uma Esperança vital 
porque nos arrancado mundo individualista, insensível 
e excludente e nos permite lutar por uma sociedade de 
relações mais humanas. Disse o poeta: “Quem sabe faz 
a hora, não espera acontecer... Pelos campos há fome 
em grandes plantações”. Vem, vamos embora semear, 
plantar. Na verdade, quando perdemos a capacidade de 
plantar, cuidar e partilhar do “bem” a quem necessita, 
não haverá mais razão de viver! Assim  falou seu Chico: 
(Entrevista com um tal Francisco - D. B.)

SERIA AGORA O TEMPO? 

O texto abaixo é a transcrição do capítulo 6 de Apocalipse. 
Ali são citados quatro cavalos e seus cavaleiros. Há 
controvérsias na interpretação em relação ao primeiro 
cavaleiro, que alguns entendem que poderia ser Jesus. 
Entretanto, o contexto sugere que todos são representações 
malignas, assim, esse primeiro cavaleiro, poderia ser o 
anti-Cristo, em seu êxito na implantação de um governo 
global. Detalhe é que ele recebe uma coroa - “corona”. Há 
um consenso que o mundo não será o mesmo depois desta 
pandemia. Seria agora o tempo?  
1. “Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos 
quatro seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: 
Vem!
2. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um 
arco; e foi-lhe dado uma coroa; e ele saiu vencendo e para 
vencer.
3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente 
dizendo: Vem!
4. E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu cavaleiro, foi-lhe 
dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns 
aos outros; também lhe foi dada uma grande espada.
5. Quando abriu o terceiro selo, ouvir o terceiro ser vivente 
dizendo: Vem! Então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro 
com uma balança na mão.
6. E ouvi uma como voz do meio dos quatro seres viventes 
dizendo: Uma medida de trigo por um denário; três medidas 
de cevada por um denário; e não danifiques o azeite e o vinho.
7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do 
quarto ser vivente dizendo: Vem!
8. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu avaleiro, sendo 
chamado de Morte; e o Inferno o estava seguindo, e foi-lhe 
dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à 
espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da 
terra.
9. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as 
almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra 
de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó 
Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o 
nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e 
lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que 
também se completasse o número dos seus conservos e seus 
irmãos que iam ser mortos como igualmente eles o foram.
12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande 
terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua 
toda, como sangue,
13. as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, 
quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes,
14. e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se 
enrola. Então, todos os montes e ilhas, foram removidos do seu 
lugar.
15. Os reis da terra, os grandes os comandantes, os ricos, 
os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas 
cavernas e nos penhascos dos montes
16. e disseram aos montes e aso rochedos: Caí sobre nós e 
escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira 
do Cordeiro,
17. porque chegou o grande Dia da ira deles; e quem é que 
pode suster-se?”

Prezado leitor: Diante da morte, ou do Apocalipse, que 
diferença faz? Jesus, o cordeiro que abre os selos, é a única 
salvação!
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artigo

Acidente causado por 
motorista embriagado 
As consequências jurídicas nos 
contratos de seguro de veículo, de 
responsabilidade civil e de vida

Hoje abordaremos a questão da 
responsabilidade da seguradora em 
pagar a indenização prevista no contrato 
de seguro quando o sinistro envolver 
condutor em estado de embriaguez.

Esse assunto ganha relevância não 
só por ser uma dúvida recorrente na 
prática jurídica, mas também porque 
o Poder Judiciário recebe um número 
signi� cativo de demandas envolvendo a 
temática.

Inicialmente, convém mencionar 
que o contrato de seguro é aquele pelo 
qual o segurador se obriga a garantir 
um interesse do segurado contra risco 
predeterminados (art. 757, do CC).

Antes de conceituar cada espécie de 
contrato, deve-se esclarecer que apesar 
dos contratos dessa natureza terem por 
� nalidade garantir uma indenização 
quando se concretizar a situação de 
risco, como decorrência da boa-fé, 
proíbe-se que o contratante adote 
comportamentos que representem um 
agravamento de sua ocorrência (art. 
768, CC). O objetivo dessa regra é evitar 
que o segurado adote posturas abusivas 
pelo fato de saber que será indenizado 
caso “algum mal” lhe aconteça.

Levando em conta essas premissas é 
que serão analisadas as consequências 
do acidente de trânsito, causado por 
motorista embriagado, nos contratos 
de seguro de veículo, de seguro de 
responsabilidade civil e de seguro de 
vida.

Primeiro, abordaremos os contratos 
de seguro de veículo.

É comprovado pela ciência, bem 
como pelas estatísticas, que a pessoa 
que conduz veículo com a capacidade 
psicomotora alterada aumenta a 
probabilidade de se envolver em 
acidentes. Assim, ao dirigir embriagado, 
o condutor agrava o risco sobre o objeto 
do contrato, o que faz incidir a regra 
acima mencionada (art. 768, do CC), 
segundo a qual a indenização não será 
devida.

Excepcionalmente, contudo, mesmo 
que o condutor do veículo esteja 
embriagado, a indenização será devida, 
desde que comprove – o ônus da prova é 
do motorista - que o acidente ocorreria 
do mesmo modo, independentemente 
do estado de embriaguez .

Seria o caso, por exemplo, do 
motorista embriagado que, apesar 
de transitar normalmente pela via, é 
abalroado por outro motorista que 
conduzia o veículo na contramão 
e em excesso de velocidade. Outra 
situação seria a hipótese do acidente 
causado por animal que invade a 
pista repentinamente, não permitindo 
qualquer ação do motorista.

Agora, demonstraremos as regras 
relativas ao contrato de seguro 
responsabilidade civil, que é aquele em 
que a seguradora se obriga a indenizar 
os danos causados a terceiros.

Nessa hipótese, quando terceiros 
sofrerem danos em razão de acidente 
causado por motorista embriagado, a 
indenização será devida. 

Esse entendimento visa resguardar a 
função social do contrato, que faz com 
que as relações jurídicas não sejam 
vistas apenas sob o prisma econômico 
das partes contratantes – segurado e 
seguradora -, mas também para proteger 
os direitos daqueles indevidamente 
prejudicados pelo infortúnio, tendo 
como fundamento promover a 
dignidade da vítima. Com essa 
interpretação, evita-se que a vítima seja 
duplamente penalizada: primeiro, em 
razão do acidente a que foi envolvida; 
segundo, pelo não recebimento de 
indenização pelos danos sofridos.

Com efeito, apesar de a vítima 
ser indenizada, posteriormente, o 
condutor embriagado deverá ressarcir 
à seguradora os valores pagos, já que 
ele violou o contrato ao ter causado o 
acidente em estado de embriaguez – 
houve o agravamento do risco .

Por � m, no tocante ao seguro de 
vida, mesmo que o condutor esteja 
embriagado e perca a vida no momento 
do acidente, ainda assim a indenização 
será devido aos bene� ciários. 

Entende-se que os riscos abrangidos 
por este tipo de contrato são muito mais 
abrangentes do que aqueles assegurados 
pelo contrato de seguro de veículo, 
por isso que é vedada a exclusão de 
cobertura na hipótese de sinistros ou 
acidentes decorrentes de atos praticados 
pelo segurado em estado de insanidade 
mental, de alcoolismo ou sob efeito de 
substâncias tóxicas.

Em resumo, as conclusões são as 
seguintes: a cláusula que exclui o dever 
de indenizar, em caso de acidente 
de trânsito causado por motorista 
embriagado é: (i) válida, no contrato 
de seguro de veículo, mas inaplicável 
quando o condutor demonstrar que o 
acidente ocorreria do mesmo modo, 
independentemente da embriaguez; 
(ii) inválida, nos contratos de seguro 
de vida e de 
responsabilidade 
civil (danos 
causados a 
terceiros).

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268
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Live do Amor e da Solidariedade 
entrega primeiras doações
A Live do 

Amor e da 
Solidariedade do 

Grupo Encantado de 
Comunicação recebeu 
as primeiras doações. 
Nesta quarta-feira (17), 
131 quilos de alimentos 
foram recolhidos dos 
supermercados Imec, 
STR, Languiru, Antunes e 
Worst de Estrela - pontos 
de coleta parceiros – e 
destinados ao Centro de 
Referência e Assistência 
Social (CRAS), por 
meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social Trabalho e 
Habitação (Sedesth). Os 
mantimentos já estão 
sendo repassados as 
famílias carentes que são 
atendidas pela entidade. 

“Sem dúvida uma 
parceria bem reforçada 
com o GeCom e que 
vai engajar ainda mais 
a nossa comunidade. 
Agradecemos quem já 
contribuiu e pedimos que 
quando os estrelenses 
forem no supermercado 
deixem um quilo de 
alimento, porque toda 
ajuda vai fazer a diferença”, 
destacou o coordenador 
da Sedesth Eder 
Follmann. 

De acordo com a 
psicóloga coordenadora 
do Cras Fabiane Machado, 
é importante ações como 
esta para seguir auxiliando 
quem necessita. “Ficamos 
felizes com essas doações 
e de ver a comunidade se 
envolvendo e ajudando 
neste momento tão difícil. 
Só temos a agradecer esta 
parceria, pois temos muita 
gente na lista esperando 
por uma cesta básica”, 
enalteceu.

Já última sexta-feira 
(12), os colaboradores do 
Grupo Mafra, de Lajeado, 
fizeram uma “vaquinha” 
e reverteram em 56 quilos 
de alimentos.

De acordo com João 
Thomas Rodrigues, os 
colegas se sensibilizaram 
com as dificuldades 
enfrentadas por muitas 
pessoas e que se 
agravaram diante da 
pandemia. -Queríamos 

contribuir, então surgiu 
o evento - uma ótima 
iniciativa do Grupo 
Encantado – e foi a 
oportunidade para 
que nós fizéssemos a 
nossa parte entre tantas 
ações positivas que vem 
ocorrendo pela Região-, 
frisa.

A live está agendada 
para o dia 26 de junho – 
uma sexta-feira -, das 20h 
às 23h, com transmissão 
pela 97.7, facebook dos 
três veículos e no canal do 
YouTube da Onda 97.7 
FM.

O principal objetivo do 
Grupo (Rádio Encantado, 
Onda 97.7 e Jornal 
Opinião Vale do Taquari) 
é arrecadar alimentos 
e ajudar instituições 
beneficentes da Região: 
Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) 
de Muçum, Roca Sales, 
Estrela e Arroio do Meio; 
Associação Ricardense do 
Idoso (ARI) de Doutor 
Ricardo; a Associação 
Abrigo Comarca de 
Encantado – Lar das 
Crianças e Associação 
Pró-Menor de Encantado 
(AME) de Encantado; 
e a Associação de 
Assistência à Infância e à 
Adolescência (Saidan) de 
Lajeado.

Além disso, a ação 
quer promover alegria 
e entretenimento com 
música ao vivo com Célio 
e Banda - que tem um 
repertório diversificado 
no ritmo do pagode. Na 
noite, os comunicadores 
Alexandre dos Santos, 
Henrique Pedersini, Igor 
Lopes e Vanessa Paliosa 
também irão interagir 
com o público e divulgar 
as doações.

O evento, alusivo ao 
mês dos namorados, tem 
o patrocínio de Gessos 
Casanobre, BeleZaBeer 
Chopp e Cerveja 
Artesanal, Belle Estofados, 
Carlão Gessos, Deputado 
Edson Brum, Vian Auto 
Center, Bred Capas e 
Raimundos Barber Shop.

FAçA SuA doAção 
EM ENCANTADO:
RÁDIO ENCANTADO
DÁLIA SUPERMERCADOS
SUPERMERCADO AGF
DESCO SUPER E ATACADO
BRATTI SUPERMERCADO 
SUPERMERCADO BERGAMASCHI
MERCADO DO JOÃO, NO 
BAIRRO LAGO AZUL 
POTRICH SUPERMERCADO

EM ROCA SALES: 
ONDA FM 
STR SUPERMERCADOS

EM MUÇUM: 
SUPERMERCADO VENDRAMINI
SUPERMERCADO SIGNORI – 
REDE FORT, NO CENTRO 
SUPERMERCADO MAIS FORTE, 
NO BAIRRO JOSÉ MARCOLIN

EM DOUTOR RICARDO: 
PIUTOSTTO SUPERMERCADO 
SUPERMERCADO LISOTT

EM ARROIO DO MEIO:
DÁLIA SUPERMERCADOS
EM LAJEADO:
IMEC SUPERMERCADOS, NO 
BAIRRO MONTANHA E
CENTRO 
DESCO SUPER E ATACADO

EM ESTRELA: 
IMEC SUPERMERCADOS
STR SUPERMERCADOS
SUPERMERCADO LANGUIRU 
MERCADO WORST

Cras de Estrela 
recebeu 131 quilos 

de mantimentos

João (dir.) fez 
entrega dos 
alimentos ao 
comunicador 
Alexandre dos 
Santos (esq.)

região

FOTOS: VANESSA PALIOSA/AIRTON ENGSTER DOS SANTOS

a live acontecerá no dia 26 de junho, uma sexta-feira, às 20h

Vanessa Paliosa 
jornalista
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 Painel está 
localizado 
no centro de 
Encantado

Espaço FlorEs.sEr 
quer incentivar 
a cultura da paz   
a paz precisa 

ser construída 
diariamente, 

com pequenos atos que 
podem gerar grandes 
transformações. É com 
essa proposta que os 
irmãos, Raquel Cadore 
que é advogada e o 
psicólogo Daniel Cadore 
idealizaram o espaço 
Flores.Ser. A obra é 
composta por um painel 
de 4x3m², que está 
localizado na rua Coronel 
Sobral, nº 1862, esquina 
com a Monsenhor 
Scalabrini, no centro de 
Encantado. 

“Neste espaço, 
além de outras coisas, 
vamos trabalhar com 
a Justiça Restaurativa 
e a Comunicação Não 
Violenta. Então, temos o 
desenho de uma girafa 
que é o animal símbolo 
da comunicação não 
violenta, é o mamífero 
com o maior coração que 
existe e também com 
o pescoço longo, o que 
lhe assegura olhar além. 
A borboleta representa 
a transformação. Foi 
também o nome dado a 
nossa turma, minha e do 
meu irmão Daniel, quando 
fizemos a formação em 
Justiça Restaurativa na 
Escola da Magistratura, 
também muito 
significativa para a gente 
que vem trabalhando e 
disseminando a cultura da 
paz”, explica Raquel.

O painel também 
contém características de 
Encantado. “No centro, 
a pintura refere-se aos 
morros de Encantado, 
pois é aqui, com muita 
honra e alegria, que 
escolhemos fazer este 
trabalho, e por fim, as 
flores, pois o nome deste 
espaço é Espaço Flores.
Ser”, complementa. 

Raquel ainda 
acrescenta que no início buscou 
inspiração no projeto Minha 
Cidade + Bonita, mas o painel era 
muito grande para fazer mosaico 
e por isso, juntamente com o 
irmão, aperfeiçoaram a ideia. O 
espaço ainda não está concluído, 
mas já rendeu muitas fotografias, 

reflexões e postagens em redes 
sociais. 

“Estes são os objetivos da ação: 
disseminar a cultura da paz com 
elementos da Justiça Restaurativa, 
que tem muito significado na 
nossa caminhada. Além disso, 
proporcionar alegria e da mesma 
forma deixar a cidade mais bonita 

para todos, compartilhar esse 
sentimento de gratidão e promover 
a conexão com coisas boas. Muita 
gente passa e tira foto. As crianças, 
principalmente, amam a pintura. 
Sabe quando se quer unir o útil ao 
agradável? Eu poderia resumir isso 
em simplicidade”, explana. 

A obra foi realizada pelo artista 

Rafael Ferreira, que é de Caxias 
do Sul, mas tem uma conexão com 
familiares em Encantado. Segundo 
Raquel, a escolha ocorreu por ele 
ser “filho de Encantado” e pela 
qualidade do trabalho, que foi 
concluído em três turnos. 

Gabriel lucca

Elisangela Favaretto 
jornalista
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Um aninho II
Esse menino sorridente 

é o Manoel Zanella 
Brandão. Ele estará 
completando seu primeiro 
aniversário no dia 24 de 
junho e veio para trazer 
ainda mais alegria a todos. 
Os parabéns com muito 
carinho é dos avós Maria 
e Vitório Zanella, dos pais 
Marilete e Jusimar e da 
mana Maiara.

Um aninho I
A princesa Aghata 

Maciel Nobre completou 
um aninho, no dia 14 de 
junho. Ela comemorou 
com a mãe Sara, pai Airto 
e o mano Brayan. 

VEri ErtHal FOtOgraFia

Batizado 
No dia 14 de junho 

foi realizado o batizado 
do Davi Lucas. Os pais 
Alcione Araldi e Rodrigo 
Girotto, padrinhos 
Ademar Bertamon e 
Terezinha Chiminazzo e 
o tio Oberdan Bertamon 
acompanharam a 
cerimônia, que ocorreu em 
Muçum. 

2 meses
O caipirinha da foto é Benjamin Bouvié Nilsson, que 

completou 2 meses no último dia 13, recebe os parabéns 
dos pais Raquel e Aurélio e dos avós Ricardo e Amélia 
Bouvié, Marcos e Claudete Nilsson.

Momento família I
Davi (à esquerda) participando da comemoração do 

ensaio de 12 meses do irmão Matheus Henrique. Eles 
são filhos de Alessandra da Cunha Parecy e Pedro 
Henrique Parecy, de Encantado.

Natalia ViaN

Momento família II
Lindo ensaio em família, do pequeno Douglas Facchini 

Provensi e os pais Andrelise e Elisandro.

VEri ErtHal FOtOgraFia

Quatro anos 
A garotinha Elisa 

Freisleben completou 
quatro aninhos, no último 
sábado, dia 13 de junho. 
A data foi comemorada 
junto com os pais Naídes 
e Ademir e do mano 
Augusto. Parabéns! 

VEri ErtHal FOtOgraFia 

Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias
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7 anos da 
Isabella 

Quem completa 7 anos 
no dia 21 de junho é a 
Isabella Graciola Führ. 
Seus pais Felipe e Daniela 
e a irmã Cecília desejam 
toda felicidade do mundo, 
pois a Isabella  é uma 
menina muito meiga e 
querida...Te amamos 
muito!

Aníver do Cesar
Na próxima segunda-feira (22), Cesar 

Henrique Spessatto comemora 35 anos de 
idade. Ele recebe o carinho dos familiares, 
amigos e colegas de trabalho do 
Supermercado Dália, de Encantado. “Bom 
é olhar para trás e ver o quanto Deus 
te abençoou. Melhor ainda é olhar para 
frente, sabendo que Ele tem muito mais a 
te dar”. Feliz Aniversário, Cesar!

Aníver da Bianca 
A linda Bianca Gabrieli da Conceição 

comemorou mais um ano de vida. Ela recebe 
os parabéns e o carinho de toda família. 
Felicidades! 

79 anos
General Alonso Giordani 

completou 79 anos no dia 
17 de junho. Ele recebe 
os parabéns dos amigos e 
familiares. 

Dois aninhos  
Os dois aninhos de Guilherme Santin Gonzatti serão 
comemorados, no dia 22 de junho, com muito amor em 
família, ao lado dos pais Gisele e Gustavo. Ele está uma 
gracinha e se divertiu no ensaio fotográfico para marcar 
a data especial.

EliaNE FacHiNEttO

Kelson 
Kelson, registrando seus 12 meses. Ele é filho de 

Reiszolete Boldrini e Everton Boldrini, de Encantado.

Natalia ViaN

Aníver Roberto 
Roberto Turatti esteve de aniversário nesta quinta-

feira, 18 de junho. Ele completou 63 anos e recebe as 
homenagens dos amigos e familiares. Parabéns! 
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fròtole del 
bigolin

O bilheteiro
- Este menino tem que pagar passagem inteira, pois 

ele tem mais de 12 anos!
O pai da criança: - pode ser, mas eu garanto que, 

quando saímos da Central, ele tinha menos de 12 
anos.

O bilheteiro: - Mas como?
O pai da criança: É que este trem anda tão devagar 

que ele envelheceu durante a viagem.

Joãozinho 
Quantos dedos eu tenho nessa mão, Joãozinho?

- Cinco, professora!
- Se eu tirar o três, o que acontece?
- A senhora fica aleijada!

O fotográfo
Certa noite o fotográfo esportivo foi cobrir uma 

partida de seu time preferido. É claro que ele mais 
torceu do que trabalhou. Tanto que, na hora em que 
seu time fez o gol, foi tanta a emoção que ele se 
esqueceu de fotografar o lance. No jornal, o editor 
estranhou que o lance mais importante da partida não 
havia sido registrado:

- Ué, mas você não pegou o gol?
- Ora, se o goleiro, que era obrigado a pegar, não 

pegou, imagine eu, um simples fotógrafo...

Depois de horas
Depois de algumas horas flertando com uma garota 

no bar, o camarada finalmente parte para o ataque:
- Eu estive observando... Você sabia que sua boca 

foi feita especialmente pra mim?
- Não diga! Mas como você é romântico!
- Não! Eu sou dentista.

O doido
Um maluco sentado no banquinho, segura uma vara 

de pescar mergulhada no balde de água. O médico 
passa e pergunta:

- O que você está pescando?
- Otários, doutor.
- Já pegou algum?
- O senhor é o quinto.
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Nesta semana, você oderá encontrar formas novas 
de lucrar e isso será muito importante para que você 
consiga se livrar de uma dívida. 

Touro (21/4 a 20/5)
Você irá sentir determinação para correr atrás dos seus 
sonhos nesta semana, Touro! Mas é bom controlar a 
teimosia diante da chefia no trabalho, ok?

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Se agir com discrição no trabalho, terá mais chances 
de conquistar o que quer. Confie na sua intuição e fique 
atento, Gêmeos! Seu carisma vai estar acentuado, 
aproveite. A dois, aposte na cumplicidade e no seu poder 
de sedução.

Câncer (21/6 a 21/7)
É possível que você encontre apoio no seu emprego ou 
pense até em criar uma sociedade. Junto aos amigos, é 
melhor não contar aquele segredo seu. 

 Leão (22/7 a 22/8)
A vontade de progredir vai fazer você ralar no trabalho, 
Leão! Nesta semana, você também poderá se interessar 
por uma vida mais saudável. É uma fase ideal para 
revelar sentimentos, mas não pegue tanto no pé do seu 
par.

Virgem (23/8 a 22/9)
O momento é ótimo para apostar em cursos e melhorar 
seu desempenho profissional. É provável que se 
desentenda com pessoa amiga, então meça suas 
palavras! Que tal fazer uma fezinha? Planejar o futuro 
vai fazer bem à sua união.

Libra (23/9 a 22/10)
Mudanças à vista no seu emprego: preste atenção! A fase 
será de imprevistos e é possível que você tenha gastos 
inesperados. Dica: o momento é ótimo para se desfazer e 
doar o que não usa mais! 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua energia vai dar conta de qualquer empecilho no 
trabalho. Se tiver negócio com parente, mantenha a calma 
para não criar desentendimentos. Afinal, é hora de deixar 
mágoas do passado para trás.
 
Sagitário (22/11 a 21/12)
Trabalho em grupo ou com familiar deverá render nesta 
semana. Contudo, tenha cuidado com perda financeira. A 
gentileza vai te ajudar em qualquer situação: invista nisso. 
Procure cuidar melhor da sua saúde - nada de abusar dos 
lanches e bons drinks, valeu?   

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Procure tratar seus problemas financeiros com 
responsabilidade nesta semana, Caprica. Você estará com 
tudo para defender suas ideias com firmeza. Conte com 
sua energia para se livrar de possíveis aborrecimentos.  

Aquário (21/1 a 19/2)
Cuidado com desencontros no seu emprego. Em casa, 
será melhor não tentar impor suas vontades - entenda que 
as outras pessoas têm seus próprios gostos e opiniões. 
Poderá ter sorte em jogos e apostas.   

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixinhos, nesta semana vocês saberão defender suas 
ideias no serviço. Talvez se reaproxime de algum parente, 
desde que esqueça o passado. Nas horas livres, procure 
se exercitar para dar um up na saúde física.


