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Vale do TaquariVale do Taquari
OPINIÃO

Trem dos Vales pode voltar 
em outubro para a região

DESTAQUE 
DA SEMANA

GECOM. LIVE DO AMOR E DA 
SOLIDARIEDADE É NESTA SEXTA | MIX

ENCANTADO
153 confi rmados
140 recuperados
8 em isolamento

1 na UTI
4 óbitos

Jorge Moreira morre aos 91 anos | 10 a 13

MAS NÃO ESQUEÇAM QUE EU VOU TAMBÉM, EMBORA NÃO ME VEJAM, ESTOU MAIS ALÉM.
>> TRECHO DA POESIA “LEMBREM DE MIM NAS BARRANCAS”, PUBLICADA NO LIVRO APARTES, DE 2013<<

Associação dos 
Municípios de 
Turismo da Região dos 
Vales (Amturvales)  
projeta a realização 
de 34 passeios e 
movimentação de 
oito mil passageiros. 
Passeios vão percorrer 
duas rotas: Muçum-
Guaporé e Roca Sales - 
Colinas.

RISCO DE 
BANDEIRA 
VERMELHA
Preocupada com 
relaxamento, 
ACI-E reforça 
orientações 
sobre cuidados | 7

acidente
Encantadense
morre em Santa 
Catarina | 16
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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: 2.499
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Milton Fernando
COORDENADOR GERAL
milton@rdencantado.com.br

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

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

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

OBITUÁRIO 19/06/2020 a 25/06/2020

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

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

MOACIR TRAMONTINI, 
vereador do PTB, durante 
reunião com lideranças da 
agricultura realizada, nesta 
semana, na Câmara de 
Encantado.

“Os secretários 
(municipais) 
não passam 
de bonecos 
lá dentro 

(Prefeitura), 
porque não 

tem autonomia 
para nada” 19/06 – Terezinha Hilda Pedrotti Pitol, 81 anos.

Cemitério da Comunidade Santa Terezinha, Encantado. Funerária Mazzarino.

21/06 – Leonir Luiz Fassini, 77 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

22/06 – Jorge Moreira, 91 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

24/06 – Armindo Davi Frigeri, 78 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

ANIMAIS ABANDONADOS

Leitora destaca que hã dois cachorros abandonados na Linha Zambicaria - 
1ª Seção, em Vespasiano Corrêa, entre as propriedades de João Belini e do Eli 
Bellini. As famílias não têm condições de adotá-los, pois já possuem cachorros 
e, inclusive, já houve brigas entre os pets. No domingo, quando apareceram 
na residência, quase mataram um cachorro da família. Eles recebem comida e 
água, mas é preciso encontrar o dono ou alguém que queira adotá-los. Há duas 
semanas, eles estavam no Pórtico de entrada do município. Abandonar animais 
é crime!

ENTRE PRAGAS E 
GAFANHOTOS

Essa semana 
uma nuvem 
de gafanhotos 

atingiu a Argentina. 
Os insetos, capazes de 
destruir milhares de 
hectares de lavouras, 
atormentam, ainda 
mais, o país vizinho, que 
sofre há anos com outra 
praga mais devastadora, 
o peronismo. A volta 
de Cristina Kirchner ao 
poder, agora como vice-
presidente do “poste”, 
Alberto Fernandez, pode 
ser o passaporte definitivo 
rumo ao bolivarianismo 
venezuelano, em uma 
nação que outrora foi 
uma das mais poderosas 
economicamente e uma 
referência cultural no 
mundo. Após projeto 
de estatização da maior 
empresa do setor agrícola 
no país, o povo foi às 
ruas em protestos contra 
o controle demasiado 
do Estado, porém, as 
medidas dos socialistas 
tendem a ser mais duras 
e transformar o nosso 
outrora rico coirmão, em 
uma pátria moribunda, 
vítima do marxismo que 
dissemina a fome por 
onde vigora.

No Brasil, por 
enquanto sem 
gafanhotos, as 
verdadeiras pragas já 
tomaram conta há muitos 
anos e custam aceitar 
a derrota nas urnas em 
2018. Bem vestidos em 
seus ternos importados, 
alguns utilizam de suas 
posições no Congresso 

ENCANTADO
Tribunal de Contas 
aprova sem restrições 
as contas do município 
de 2019

As contas de gestão do município de Encantado 
de 2019, após auditoria do Tribunal de Contas do RS, 
foram arquivadas por não ter nenhum apontamento 
de inconformidade. Isso significa que não foram 
encontradas irregularidades nas contas do município 
no ano passado.

Nacional para atrasar 
qualquer possibilidade 
de quebra do sistema 
que tanto os beneficia. 
Quando não 
conseguem obstruir 
a pauta ou desidratar 
as reformas que 
credenciariam ainda 
mais o país perante 
os investidores, 
buscam ajuda 
das outras pestes, 
que se alimentam 
de lagostas, para 
destilar o veneno da 
inconstitucionalidade 
e do autoritarismo, 
sob o pretexto de 
defesa das instituições 
democráticas. 

Assim, perseguem 
adversários, com 
prisões arbitrárias 
que contradizem 
as próprias teses 
pregressas, promovem 
solturas questionáveis 
de honoráveis 
bandidos e geram 
uma insegurança 
jurídica que nos faz 
desconfiar que a única 
Constituição Federal 
a que eles tinham 
acesso foi entregue ao 
presidente Bolsonaro 
no dia de sua posse. 
Esses déspotas, 
contam ainda com 
outros parasitas que 
se utilizam de mídias 
poderosas para atacar 
seus adversários com 
mentiras e ilações, 
na ânsia de contarem 
novamente com as 
verbas vultosas que 
o estabelechiment lhe 
proporcionou por 
anos e que foram 
cortadas por Jair 
Messias.

Ah! Quanto aos 
gafanhotos que 
invadiram a Argentina, 
especialistas dizem 
que eles tendem a vir 
para o Brasil, porém, 
tenho certeza que 
seu impacto, apesar 
de danoso para a 
agricultura, será muito 
menor que os causados 
pelas verdadeiras 
pragas que usurparam 
por décadas a nossa 
Nação... 
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DIVULGAÇÃO

A rua Coronel Sobral dominou os 
debates na sessão desta semana da 
Câmara de Encantado. Os vereadores 
reclamaram da qualidade da obra 
de asfaltamento e sugeriram que o 
Ministério Público fosse acionado 
para investigar o trabalho da 
empresa responsável. Conforme os 
parlamentares, o contrato com o 
município dava a garantia de cinco 
anos. 

“Em poucos meses já surgiram 
rachaduras e ondulações”, disse o 
presidente Diego Pretto (PP). “Eu 
acompanhei aquela obra desde o 
começo. Questionei a empresa e 
o Executivo tão logo colocaram a 
primeira camada de asfalto. Depois 
me surpreendi quando pintaram a 
sinalização. Tá remendado e os buracos 
do remendo estão abrindo de novo”. 
Para Celso Cauduro (MDB) a condição 
do asfalto é vergonhosa e alertou 
também para o excesso de velocidade 
dos veículos no trecho. “São necessários 
quebra-molas”, afirmou.

Valdecir Cardoso (PP) antecipou 
os questionamentos que irá fazer ao 
Executivo por meio de um pedido 

de informações. “Como andam as 
reformas? Quem pagou essas reformas? 
O que aconteceu com o asfalto? 
Existe laudo técnico? Houve avaliação 
técnica do material? A empresa que 
fez o serviço foi notificada? O asfalto 
foi totalmente pago? O município fez 
alguma denúncia contra a empresa? 
É o que eu quero saber”, comentou 
Cardoso.

“O asfalto 
está em boas 
condições”, 
rebate prefeito

Na terça-feira (23), em 
entrevista ao Grupo Encantado de 
Comunicação, o prefeito Adroaldo 
Conzatti disse que profissionais 
especializados da Administração 
Municipal apontaram as falhas, 
que já foram corrigidas. “Claro que 
ficou com as manchas. Onde foi 
removido e colocado o asfalto novo, 
fica a mancha. Mas o asfalto está em 
boas condições”, alegou.

ENCANTADO

VEREADORES CRITICAM 
OBRA DE ASFALTO NA 
CORONEL SOBRAL

OBRA PRECISOU DE REFORMAS DEPOIS DA  
COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA CAMADA ASFÁLTICA

APROVADOS
Dois projetos foram aprovados. Um deles autoriza o Executivo a conceder parte 

de uso do prédio localizado no Parque João Batista Marchese para a Associação 
de Mães e Pais Especiais do Vale do Taquari. No local funcionava a Escola Mundo 
Encantado. A outra matéria, de origem legislativa, trata da obrigatoriedade de 
registro em áudio e vídeo dos processos licitatórios e transmissão ao vivo, via 
internet, dos processos licitatórios realizados pelo município.

GABRIEL LUCCA

O Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps) irá ganhar um novo espaço. 
O prédio será transferido para a 
antiga Casa do Atleta que depois se 
transformou em Escola Municipal 
Mundo Encantado, dentro do 
Parque João Batista Marchese. O 
espaço foi todo restaurado e pintado. 
A mudança inicia dia 30 de junho. 

Em função disso, de 30 de junho 
a 3 de julho os atendimentos estarão 
suspensos. Quem tem consulta 
marcada pode retirar a receita e 
marcar um novo horário, já no novo 

endereço. A entrada será pelo portão 
Central do Parque, enquanto o local 
encontra-se fechado por causa da 
Covid-19. 

O local em uma área de lazer irá 
propiciar às pessoas maior contato 
com a natureza, além disso, um 
espaço mais amplo e mais acessível, 
com condições de atendimentos que 
podem também ser realizados ao ar 
livre. Com a mudança, o município 
irá economizar. Atualmente o Caps 
está localizado em uma casa alugada 
na rua Sete Irmãos, no Centro.

ENCANTADO

Caps será transferido 
para o Parque João 
Batista Marchese 

LOCAL FOI REFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENCANTADO
Município adquire caminhão 
distribuidor de dejetos

Foi publicado o edital para a aquisição de um caminhão equipado com tanque 
distribuidor de dejetos para a secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
para atender todos os produtores de suínos do município. A sessão de recebimento 
das propostas está agendada para 1º de julho. Os recursos para a compra do 
equipamento são provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional por 
intermédio do deputado federal Maurício Dziedricki e contrapartida de R$ 150 
mil do município.

encantado
Recuperação de estradas

A secretaria de Obras Públicas realiza a recuperação da Estrada Sconta na Linha 
Auxiliadora. As melhorias iniciaram nesta semana.

DIVULGAÇÃO

maquinas iniciaram trabalhos nesta semana
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claudinei
coferri

DE OLHO EM ROCA

Secretaria 
da Educação 
prioriza 
trabalhos 
impressos 
para alunos

Com as aulas 
presenciais suspensas 
hà quase 100 dias 
devido a pandemia, 
a secretaria da 
educação prioriza os 
trabalhos impressos 
para os alunos da 
rede municipal de 
ensino.  Conforme 
a secretaria Liane 
Werner Capalonga, 
as atividades estão 
sendo entregues para 
os pais ou responsáveis 
nas quintas e sextas 
feiras. Para alunos da 
Escola Dom Pedro 
I as atividades são 
disponibilizadas junto 
ao ginásio da escola. Já 
para alunos das escolas 
Sagrada Família e 
Perpétuo Socorro as 
orientações são as 
seguintes: alunos que 
residem na cidade o 
atendimento acontece 
no ginásio do Centro 
Social Urbano e os 
alunos do interior 
retiram na própria 
escola. Conforme a 
secretária não há uma 
previsão para a volta 
das aulas presenciais. 

Administração 
municipal 
celebra novo 
convênio com 
Hospital

Após vários meses de 
tratativas e discussões a 
direção do Hospital Roque 
Gonzáles � rmou um novo 
contrato para atendimento 
a população junto a 
casa de saúde. Além do 
atendimento médico 
presencial 24 horas 
para casos de urgência e 
emergência foram inclusos 
os seguintes serviços: 
eletrocardiograma, 
exames laboratoriais de 
urgência e emergência, 
exames de imagem 
e procedimentos 
ambulatoriais que 
precisam de uma 
autorização prévia da 
Secretaria da Saúde.

Equipes de futebol realizam 
doações para famílias 
carentes

O Cras Casa da Amizade recebeu a doação 
de cestas básicas, fraldas e roupas para serem 
distribuídas para famílias do município em 
vulnerabilidade social. A doação foi realizada 
pelas equipes de futebol do sábado à tarde: 
Amarrados, Amigos da Serrinha, Botafogo da 
Constância, Cachorrada, Copalto, Esperança, 
Glicose, Toma 10, Veterano Roca Sales e XV de 
Novembro e entregue para a Coordenadora do 
Cras Janaína Gonçalves e para o servidor Jeferson 
Müller. O Cras e a Administração Municipal 
agradecem e parabenizam pelo belo gesto de 
empatia e amor ao próximo.

encantado

Amábile Maria 
Giovanelli completa 
100 anos

A senhora Amábile 
Maria Giovanelli 
completou 100 anos 
no dia 12 de junho.  A 
centenária casou-se aos 
19 anos com Antônio 
Giovanelli, com quem 
teve sete � lhos. Há mais 
de duas décadas reside 
no bairro Jardim da 
Fonte, em Encantado, 
com o � lho Lécio e 
a nora Maria, mas 
antes disso, morou 
na comunidade São 
Domingos, em Capitão.  

Amábile sempre 
trabalhou na roça. 
Ela lembra da época 
em que batia feijão e 
andava a cavalo, pois 
não havia outra forma 
de transporte. Hoje 
seu dia a dia está mais 
restrito às atividades 
dentro de casa, onde se 
locomove com a ajuda 
de uma cadeira. O seu 
lugar predileto da casa 
é próximo do fogão a 
lenha. 

“Antigamente era tudo 
mais difícil e eu sofri 
bastante. Não imaginei 
que chegaria aos 100 
anos. Nem lembrei 
dos 100 anos”, conta 
Amábile. Ela ainda relata 
o cuidado que recebe 
dos familiares. “Eu gosto 
de estar aqui e eles me 
querem muito bem. 
Fazem tudo para mim”.

Amábile completou 
100 anos no dia dos 

namorados

nora maria, filho 
lécio cuidam da 

senhora Amábile
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

VÁ EM PAZ, MILTÃO FERNANDEZ!

Viagens 
No Espírito Santo, ele escolheu uma cidade 

turística para visitar, a cerca de 150 km de onde 
estávamos hospedados, mas como dizia ele “simbora”. 
Depois de mais de duas horas de viagem, chegamos 
ao local. Estranhamos que o comércio estava fechado. 
Aí veio a surpresa: era feriado municipal. Sequer 
conseguimos almoçar no local e mais duas horas de 
viagem. 

Curitiba, semi� nal da Copa do Brasil, no mês de 
julho, quando ainda fazia frio. Fizemos o famoso 
“bate e volta”. Embarcamos em Porto Alegre, 
alugamos carro em São José dos Pinhais, e fomos 
direto para o estádio. Após a classi� cação colorada 
frente ao Coxa, direto para o aeroporto. Madrugada 
gelada, úmidos da neblina da noite, nos perdemos 
no centro. Pergunta aqui e ali. Sempre caíamos no 
mesmo local. E lá estava sempre a estátua. Até que ao 
passarmos pela quinta vez eu a cumprimentei, pois 
de tantas vezes que a rodeamos deveria nos conhecer. 
Caímos na gargalhada.    

Julho de 2010, na manhã seguinte ao título da 
Libertadores conquistado pelo Inter.  Às 6h10min, 
ele iniciou o Bom dia Região dos Vales e escreveu 
em um papel “Tu vai para os Emirados Àrabes para 
fazer cobertura do mundial de clubes”. Num primeiro 
momento me surpreendi. Olhei para ele e sem falar 
nada escrevi no próprio bilhete “Sim”. Cerca de 15 
dias depois, a passagem estava comprada, o hotel 
reservado e os patrocínios comercializados. Assim era 
ele: prático e objetivo.

Nossa última viagem foi realizada em março 
passado. Após oito meses planejando, adquirindo 
passagens, passeios e hotéis embarcamos em Porto 
Alegre, dia 9 de março, com destino a Buenos Aires, 
onde passaríamos uma semana e, posteriormente, 
uma semana no Chile. Na capital argentina foi uma 
semana de muita caminhada, conhecimento, boas e 
inúmeras risadas, a� nal de contas estávamos de férias. 
Aliás, quando viajávamos de férias, era proibido 
falar em trabalho. Compra de capas de chuva, o 
monumento do Obelisco, o Sub (metrô), tudo era 
motivo de saída e muitas risadas, muita diversão pela 
capital. 

Bom dia, Miltão! Era desta forma que 
eu o cumprimentava diariamente 
na rádio, por volta das 5h15min 

da manhã. Este cumprimento agora vai 
ter que esperar. O sonho de conhecer o 
Chile também foi abortado, mesmo que 
tenhamos passado uma noite no aeroporto 
de Santiago. 

“Engraçado estou fazendo 60 anos e, 
ao invés de entrar na melhor idade, estou 
entrando direto ao grupo de risco”. Isso, o 
Miltão dizia na semana de aniversário, que 
ocorreu no dia 20 de maio. Alegre, contente, 
risonho ou sizudo, este era o Milton, mas 
sempre disposto a ajudar, qualquer hora - 
dia, noite, � nais de semana, feriados - por 
telefone, WhatsApp ou sinal de fumaça, 
nunca me deixou sem resposta.

Nos momentos de dúvidas era a ele que eu 
recorria e sempre tive uma resposta. Muitas 
vezes não era o que eu queria ouvir, mas era 
a resposta que precisava.  

Tudo foram � ores comigo? Claro que 
não. Tivemos muitas divergências nos atos 
e visões, com posicionamentos fortes, mas 
com respeito mútuo. Vai fazer muita falta 
pela simplicidade, pelos molhos de pimenta 
que trocávamos, pelos azeites de oliva, pelas 
receitas, muitas delas exuberantes. Nossa 
conversa nas segundas-feiras sobre roteiro 
do � nal de semana. “Levantamos cedo, eu 
e Neli, � zemos um chimarrão e almoçamos 
às 14h no interior de... depois voltamos 
por outro roteiro”. “No sábado saí daqui 
passei na Dália, peguei frango e carne suína, 
quando a Neli chegou estava assado com 
batatas”. Adorava inventar receitas e as fazia 
com maestria.  

Os tapas nas portas para assustar a dona 
Rosane, estes eram impagáveis. As histórias 
do tempo da Incomex também eram 
intermináveis para todas as pessoas que 
conviveram com ele (trabalhou no RH da 
empresa). Em São Gabriel, quando foi gerente 
da rádio, fez um amigo/irmão que fazia 
questão de falar todos os dias, Solano Lopes. 

Dente
Ele precisou fazer tratamento para colocar um 

pivô frontal. Bom, isso demorou meses e o dente 
provisório caía semanalmente. Muitas vezes, no 
microfone � cava procurando, pois caía da boca e 
� cava na mesa ou no chão. 

Colorado
O nome veio por sugestão de um familiar 

gremista que admirava o jogador Milton Kuelle, 
que jogou no Grêmio de 1954 a 1965. Fazia 
questão de dizer “fui homenageado por um 
gremista”, mas se tornou colorado a ponto do 
toque celular ter o hino do Internacional. 

Viagem 
abortada 

A pandemia chegava 
e tínhamos mais uma 
semana no Chile com 
tudo reservado, mas pelo 
aumento da Covid-19 
na América do Sul, 
resolvemos voltar. 
Bom, Neli, o passeio 
pela Cordilheira � cou 
momentaneamente 
apenas nas poucas 
fotos aéreas registradas 
quando na viagem de 
volta, as precisamos 
cumprí-la!

Íntegro, verdadeiro 
e con� ável. Para mim, 
este era o Miltão.   

Nestes 30 anos de 
trabalho no microfone, 
o dia 18 de junho de 
2020 foi, com certeza, 
o dia mais pesado da 
pro� ssão. 

Fica em paz, Alemão!

Última 
viagem, na 
Argentina, 
Dilamar, 
Loirane 
(Nega), 
Milton e 
Neli

ARQUIVO PESSOAL

Professores de Muçum não 
concordam em retornar a 
escolas sem alunos

“Respeitamos as opiniões de todos e entendemos as diferentes 
visões neste período de incertezas. Nos sentimos no direito e no 
dever de deixar aqui nosso manifesto. 

Neste momento, o mundo todo está se moldando para o 
home-o�  ce, em nenhum momento nos negamos a trabalhar, 
realizamos atendimentos às todos os chamamentos de pais e alunos, 
independente de horário de trabalho e dia da semana. Conforme a 
SME, na pessoa da secretária municipal de Educação, informou a 
direção que em nosso ponto os dias da semana, que não estaremos 
cumprindo nas escolas (quintas e sextas-feiras) � caremos em 
débito com a Prefeitura Municipal, apesar de estarmos atendendo 
pais e alunos fora de nosso horário de trabalho, em todos os dias 
da semana. Conscientes de que muitos pais trabalham durante o 
dia e necessitam desse atendimento no turno da noite e aos � ns de 
semana. Inclusive, no período em que nós pro� ssionais da educação 
estávamos usufruindo de nossas férias, os alunos possuíam tarefas 
programadas, que foram planejadas em nossas casas e enviadas 
para o avanço da aprendizagem dando continuidade as solicitações 
das famílias. Pesquisas mostram que empresas que nunca pensaram 
em fazer isso já estudam a possibilidade de seguir desta forma 
mesmo depois da pandemia, um exemplo disso, a própria educação 
estadual, onde as aulas estão acontecendo a distância, de forma 
remota e os professores sem necessidade de cumprir horário 
presencial. Os casos de Covid 19 continuam aumentado, também 
em nosso município, e sem previsão de um � m, por isso, nesse 
momento, não vemos motivos de voltar para a escola, sem alunos, 
sendo que já estamos trabalhando e fazendo funcionar à distância, 
achamos válido irmos na escola em turno semanal, para troca de 
ideias como municípios vizinhos. Infelizmente nem todo mundo 
pode fazer isso, há empresas que dependem da presença física, 
impossibilitando assim o home-o�  ce, mas não é o nosso caso. Ir 
para o local de trabalho apenas para bater o ponto ou para mostrar 
algo para a sociedade, nos colocando em risco, bem como nosso 
familiares não faz sentido, muito menos se tratando de ensino, de 
Educação. Deveríamos a ser o primeiro setor (não só no que se 
refere à pandemia), a servir de exemplo. E não ao contrário. 

Não nos preocupamos com “o que falam”, nosso foco é executar 
bem nosso trabalho e honrar a pro� ssão que escolhemos e, no 
momento, estamos conseguindo fazer isso e ainda preservando a 
saúde.”

#FIQUEEMCASA
Professores e funcionários das escolas: EMEF Castelo Branco e 

EMEF Jardim Cidade Alta
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GOL DE MÃO E 
IMPEDIDO
“A pior ditadura é a do Poder 
Judiciário. Contra ela, não 

há a quem recorrer” 
(Rui Barbosa)

Os críticos de Bolsonaro aplaudem a postura 
autoritária do Supremo Tribunal Federal 
(STF) fustigando o Presidente, na esperança 

que tudo acabe em impeachment. É como no 
futebol: quando o time da gente ganha com gol 
impedido, vibramos. Na � auta futebolística, 
brincamos que é bom vencer o tradicional 
adversário, com gol de mão do atacante, impedido, 
nos acréscimos exagerados. Quando nosso time 
é derrotado por gol ilegítimo, aí esbravejamos, 
chamamos o juiz de ladrão, � lho de uma mãe 
desonesta e teorias da conspiração. Na condenação 
de Lula, empresários e políticos nas operações do 
Petrolão e na Lava Jato, o STF e instâncias da 
Justiça Federal, eram demonizadas pelos petistas e 
seus satélites. Sérgio Moro era tido como agente da 
CIA. As condenações de corruptos pela 13ª Vara 
Federal de Curtiba aconteceram quando foram 
acolhidas as denúncias do Ministério Público 
Federal (MPF), con� rmadas pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região.

EXTRAPOLANDO

No inquérito 
das fake news, 
a Corte está 

extrapolando de suas 
atribuições de zelar 
pela Constituição. E 
não é opinião isolada 
do colunista. O 
advogado e psicólogo 
Renato Sant’Anna 
(Blog de Polibio 
Braga), relacionou 
a Corte ao “direito 
inquisitório” (do tempo 
do feudalismo), quando 
uma única instituição 
concentra a produção 
de provas, acusação, 
julgamento e execução 
da pena. O advogado 
também destacou que 
a Associação Nacional 
dos Membros do 
Ministério Público e a 
Associação Nacional 
dos Procuradores da 
República emitiram 
notas contra decisões 
do ministro Alexandre 
de Moraes. O próprio 
ministro Marco Aurélio 
Mello, em seu voto, disse: 
“O inquérito das fake 
news fere a Constituição. 
O Supremo não é 
absoluto”, com críticas ao 
presidente Dias To� oli 
pela instauração sigilosa 
do inquérito, sem 
ouvir o colegiado. E a 
escolha de Alexandre de 
Moraes desrespeitando 
o sistema de distribuição 
de processos, regra do 
Supremo.Tudo isso 
com a omissão do 
presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, e da 

Câmara, Rodrigo Maia.
DEMOCRACIA (I)

Recorrendo ainda ao futebol. Quando um 
clube está perdendo, sem títulos, o Conselho 
Deliberativo não muda o estatuto para abreviar 
o mandato do presidente. Da mesma forma, se 
o dirigente é bom e empilha campeonatos, o 
Conselho não altera o estatuto visando ampliar 
a gestão. O arcabouço jurídico-constitucional 
sobre o mandato da Presidência da Nação deve ser 
perene. Por isso, na democracia, temos eleições 
a cada quatro anos, exatamente para trocar os 
mandatários. A Constituição tem os mecanismos 
adequados para afastar Chefes do Executivo, como 
ocorreu com os presidentes Fernando Collor e 
Dilma Rousse� . O mesmo vale para Bolsonaro. 
Precisamos de equilíbrio para mudar a realidade. 
É como a� rmou o jornalista Fernão Lara Mesquita 
(Estadão 23.6.20): No Brasil o povo vem sempre em 
último lugar: manda nada quem tem muito voto, 
pensa que manda quem tem uns poucos e manda 
em tudo quem não tem nenhum. E são estes os 
únicos que duram para além do que o povo quiser 
que durem.

DEMOCRACIA (II)
A imprensa poderia induzir o Brasil a re� etir as 

razões pelas quais a política não está respondendo 
aos anseios da sociedade. Ela está subvertendo 
seu papel de defender a liberdade e a democracia. 
O jornalismo não pode esquecer a lição de 
Joseph Pulitzer: “É impossível matar mesmo uma 
democracia muito imperfeita se sua imprensa 
estiver minimamente saudável. Assim, se uma 
democracia estiver dando sinais irreversíveis de 
que está caminhando para a morte é porque sua 
imprensa já tinha morrido antes dela”.

CONTRAPONTO DO LEITOR

Ditadura do STF?
O Supremo Tribunal Federal pode 

ser alvo de inúmeras críticas, como 
manter certo distanciamento da realidade 
brasileira com seus altos salários e 
pompa desnecessária, além da busca de 
alguns ministros pelos holofotes, o que 
talvez tenham ocasionado algumas das 
decisões monocráticas de ministros nos 
últimos anos. Criticas ao Supremo devem 
ser realizadas, como a qualquer outra 
instituição da República, porém, devem 
ser feitas a partir de critérios técnicos 
e não com intuitos de defender visões 
político partidárias.

Em uma sessão de sua coluna neste 
jornal na data de 19 de junho, Sérgio 
Seppi fez críticas ao STF a partir de 
deturpadas visões políticas, alertando 
sobre o que ele chama de “escalada do 
autoritarismo do STF”. Para justi� car 
esse posicionamento, Seppi retomou 
críticas a uma decisão do Ministro 
Dias Tofolliem novembro passado que 
solicitava acesso aos dados da inteligência 
� nanceira do governo e, portanto, aos 
dados dos contribuintes. No entanto, 
Seppi esqueceu-se de mencionar que essa 
decisão foi revogada dias depois, pelo 
próprio Dias Tofolli.

A seguir, criticou inquéritos liderados 
pelo Ministro Alexandre de Moraes que 
investigam a produção em massa das 
chamadas fake news, a realização de atos 
antidemocráticos e ameaças recebidas 
por membros da corte, alertando que 

estes inquéritos representariam atentados 
contra a liberdade de expressão. É 
lamentável que alguém considere ataques 
contra democracia, ameaças de morte e 
até de estrupo contra ministros da corte 
e seus familiares, situações caracterizadas 
como crimes pela Lei de Segurança 
Nacional e pelo Código Penal, como 
liberdade de expressão.

Seppi também questiona a 
legitimidade de Alexandre de Moraes 
como ministro da corte, lembrando que 
ele fora alçado ao cargo por indicação 
do Presidente Michel Temer. Alexandre 
de Moraes e seus pares possuem 
legitimidade por serem indicados por 
chefes do Executivo eleitos pelas urnas, 
assim como terá legitimidade aquele que 
assumirá a vaga de Celso de Mello em 
novembro, por indicação do atual chefe 
do Executivo.

Talvez o problema para Seppi sejam os 
alvos desses inquéritos, como ele mesmo 
nos lembra, bolsonaristas. Bem, isso diz 
mais sobre a qualidade dos aliados do 
chefe do Executivo do que sobre o STF. 
Por � m, se Seppi sente-se atemorizado 
por uma escalada autoritária, que de 
fato vem ocorrendo no Brasil, deve 
voltar sua atenção não ao Judiciário, mas 
ao Executivo que periodicamente faz 
ameaças, veladas ou não, à democracia. 

Jonathan Busolli
Professor de História
Mestre em Ambiente e Desenvolvimento

O Executivo assinou o contrato com 
a empresa vencedora da licitação, a 
Conpasul, para a pavimentação asfáltica 
da Estrada Equador e do capeamento 
asfáltico na Rua Leonel Sangalli, ambas 
situadas no Loteamento Lago Azul no 
Bairro São José. O trecho a ser asfaltado 
da Estrada Equador fará a ligação entre 
a ERS 332 e a Rua Leonel Sangalli, 
enquanto a Rua Leonel Sangalli terá 
continuidade, � cando toda a rua 
asfaltada.

As duas obras visam melhorar a 

mobilidade urbana para o Distrito 
Industrial. Para a execução dessas 
obras, o município conta com 
recursos federais por meio de duas 
emendas parlamentares do deputado 
federal Giovani Feltes no valor de 
R$ 1.245.500,00 no Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) 
e contrapartida do município, 
totalizando um investimento de 
aproximadamente R$ 1,4 milhão. O 
início das obras depende da liberação 
dos recursos federais.

encantado

Assinado contrato 
para início das obras 
de asfaltamento no 
bairro são josé

Assinado contrato para início das obras de asfaltamento na 
rua Leonel Sangalli e Equador no Lago Azul

GISELE FERABOLI
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Desde o início da 
pandemia, a Associação 
Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E) 
está engajada no 
desenvolvimento de 
ações de enfrentamento 
ao coronavírus, tanto 
nas questões que 
envolvem a saúde 
das pessoas, como na 
retomada das atividades 
comerciais. Além de 
promover iniciativas 
de apoio às empresas 
associadas, a entidade 
preocupa-se também em 
conscientizar o cidadão 
e os empresários a 
aderirem aos hábitos de 
prevenção no dia a dia.

Na prática, o cenário 
tem se mostrado 
equilibrado, visto 
que há seis semanas 
a região do Vale do 
Taquari está classificada 
como bandeira laranja, 
conforme o modelo 
de distanciamento 
controlado estabelecido 
pelo governo do 
Estado. Nessa cor, o 
risco epidemiológico 
é considerado 
médio e possibilita 
o funcionamento 
de estabelecimentos 
comerciais. Na primeira 
rodada, o Vale chegou 
a ser classificado como 
bandeira vermelha e 
teve que conviver com 
uma série de restrições 
mais rígidas, incluindo, 
o fechamento do 
comércio.

Porém, nesta semana, 
durante reunião do 

Grupo de Apoio ao 
Centro de Operações 
Emergenciais (COE) de 
Encantado, órgão que 
integra profissionais 
das áreas da saúde, 
política e empresarial, 
foi constatado que, 
nos últimos dias, 
tem havido um 
relaxamento de pessoas 
e estabelecimentos 
no cumprimento 
das orientações das 
autoridades sanitárias. 
A equipe do COE 
chegou à conclusão 
que é necessário 
reforçar o chamamento 
à população para 
que mantenha os 
cuidados básicos como 
higienização das mãos, 
uso de máscaras e 
distanciamento social. 

“Precisamos fazer 
a nossa parte para 
continuarmos com 
nossas atividades 
profissionais e não 
voltar para a bandeira 
vermelha. Temos 
notado um relaxamento 
das pessoas e isso 
nos preocupa muito”, 
comenta o presidente da 
ACI-E, Rafael Fontana, 
um dos integrantes do 
Grupo de Apoio ao 
COE. “É imprescindível 
que todos tenham 
responsabilidade, 
consciência e bom 
senso para manter 
as atividades com o 
máximo de cuidados 
com a saúde de todos 
do nosso entorno, 
familiares, colaboradores 

PARA EVITAR BANDEIRA VERMELHA

Preocupada com relaxamento, 
ACI-E reforça orientações sobre 
prevenção ao coronavírus

REFORÇO NAS ORIENTAÇÕES
- Uso obrigatório de máscara para todos;
- Dispor álcool gel para colaboradores e clientes, solicitando o uso na 

entrada e na saída do estabelecimento;
- Prestar atendimento aos clientes, reduzindo o número de pessoas dentro 

dos estabelecimentos, mantendo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, 
dois metros;

- Dispor barreira sanitária (tapete ou pano com água sanitária) na entrada do 
estabelecimento;

- Sempre evitar aglomerações de pessoas.

e clientes”.
Fontana salienta que 

a situação atual está 
equilibrada, porém, ao 
menor descuido, pode 
ser agravada de forma 
repentina. “No tempo em 
que tivermos que conviver 
com o vírus, é necessário 
nos mantermos em alerta 
constante a fim de evitar o 
agravamento da situação. 
Atualmente, estamos em 
um nível considerado 
moderado, porém, ao 
menor descuido, pode se 
agravar repentinamente. 
Precisamos da 
colaboração de todos 
para evitar que haja um 
aumento no número de 
casos”, acrescentou o 
presidente da ACI-E.

coe reforçou orientações durante coletiva de imprensa nesta semana

“Atualmente, estamos em um nível considerado 
moderado, porém, ao menor descuido, pode se 

agravar repentinamente.”

Rafael Fontana, presidente da ACI-E

HENRIQUE PEDERSINI/RÃDIO ENCANTADO

O estatuto da Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (ACI-E) estabelece 
que a assembleia ordinária de prestação de 
contas deve ser realizada no mês de março. 
Porém, nesse ano, em virtude da pandemia 
do coronavírus, o encontro precisou ser 
adiado para a próxima quinta-feira, dia 2 de 
julho.

Na ordem do dia constam a prestação 
de contas do exercício 2019, o parecer do 

Conselho Fiscal e o Relatório de Atividades. 
A assembleia será realizada na sede 

do Sicredi Região dos Vales. A primeira 
chamada ocorre às 18h30min e, a segunda, 
às 18h45min. O associado também poderá 
acompanhar por meio de videoconferência. 
O  link de acesso à reunião on-line deve 
ser solicitado com a equipe da ACI-E pelo 
telefone e WhatsApp corporativo 3751-2255 
ou e-mail executivo@acie.com.br.

DIA 2 DE JULHO

ACI-E realiza assembleia de prestação de contas

ENCONTRO OCORRE NA SEDE DO SICREDI

DIVULGAÇÃO
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turismo

Trem dos Vales pode retornar 
em outubro para a região 

passeios serão entre muçum - guaporé e roca-sales - colinas

Tudo vai depender 
da estabilidade 
da pandemia, 

mas se depender 
dos municípios 
envolvidos no projeto 
e da Associação dos 
Municípios de Turismo 
da Região dos Vales 
(Amturvales), com apoio 
da Rumo Logística e da 
Associação Brasileira de 
Preservação Ferroviária 
(ABPF), já estão 
programados os novos 
passeios do projeto 
Trem dos Vales, que 
corta o Vale do Taquari 
pela Ferrovia do Trigo, 
passando pelos túneis e 
viadutos da região.

Na manhã da quinta-
feira (25), a Amturvales 
promoveu uma 
videoconferência com 
prefeitos, secretários 
e representantes das 
administrações dos 
municípios integrantes 
do projeto e validaram 
a nova fase do Trem 
dos Vales, que prevê 
atividades entre 17 
de outubro e 8 de 
novembro, com 34 
passeios e projeção 
de atender cerca de 8 
mil pessoas, o dobro 
dos visitantes de 2019, 
quando ocorreram 
oito passeios. No 
encontro, estiveram 
presentes representantes 
de Colinas, Estrela, 
Guaporé, Roca Sales, 
Muçum, Vespasiano 
Corrêa e Dois Lajeados.

Para o presidente da 
Amturvales, Leandro 
Arenhart, o retorno dos 
passeios vai trazer mais 
força para a economia 
da região. “O Trem dos 
Vales já provou que 
pode mudar o cenário 
turístico do Vale do 
Taquari. Estes 34 
passeios previstos para 
outubro e novembro 
irão movimentar 
muito a economia de 
todo Vale. Será um 
bom momento para os 
empreendedores e toda 
a região se organizarem 
para receber os milhares 

TrajeTo 
de 
MuçuM – 
Guaporé

Dias: 17, 18, 
21, 23, 24, 25, 28, 
30 e 31/10; 01 e 
02/11

Partidas de 
Guaporé: 9h

Partidas de 
Muçum: 14h

TrajeTo 
Colinas 
– roCa 
sales

Dias: 06, 07 e 
08/11

Partidas de 
Colinas: às  9h e 
às 14h30min

Partidas de 
Roca Sales: 
às 11h e às 

16h30minElisangela Favaretto 
jornalista

FERROVIA DO TRIGO É 
ENCANTADORA

passeios de 2019 foram 
comercializados em 
quase 24 horas 

No ano passado, mais de cinco mil turistas 
participaram dos passeios do trem nos dois finais 
de semana e mais de 60% deles eram de fora 
do Vale do Taquari. Além de conhecer parte da 
Ferrovia do Trigo, os visitantes puderam desfrutar 
de outros atrativos turísticos da região. Além 
disso, alguns ficaram hospedados em hotéis e 
fizeram suas refeições em restaurantes do Vale. 

“Em 2019, praticamente todos os bilhetes 
foram comercializados em 24 horas. Isso 
demonstra o potencial que o Trem dos Vales 
tem, principalmente, com a integração da 
região porque no momento em que a gente fala 
Trem dos Vales não nos referimos apenas aos 
municípios que fazem parte do trajeto do trem, 
mas de toda a região. A Amturvales, juntamente 
com os sete prefeitos dos municípios, que são 
Estrela, Colinas, Roca Sales, Muçum, Vespasiano 
Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé trabalha para 
que este trem venha em definitivo no Vale do 
Taquari”, reforça Lizeli. 

Caminhos autoguiados 
retornam em agosto

Os Caminhos Autoguiados também sofreram 
uma pausa por causa da pandemia. Ao todo já 
foram inaugurados 24 caminhos e a previsão 
de retomada é para o mês de agosto. “Pouso 
Novo, Boqueirão do Leão e Santa Clara do Sul 
são os próximos caminhos a serem inaugurados. 
O pessoal está ansioso para fazer os trajetos e 
entram em contato  com a gente. As pessoas 
realmente querem voltar a ter este contato com 
a natureza. Elas querem o ecoturismo”, explica, 
Arenhart.

O presidente também destaca as orientações 
dadas para a retomada. “Terá que ter 
distanciamento no transporte e todos os 
protocolos necessários de segurança. As 
caminhadas também terão que respeitar a 
distância entre as pessoas. Teremos um guia 
na frente, outro no meio e um mais no fundo 
para acompanhar a caminhada na inauguração”, 
ressalta. 

Os Caminhos Autoguiados querem valorizar 
a autoestima das comunidades visitadas, gerar 
renda através da comercialização de produtos 
coloniais, artesanato e proporcionar momentos 
entre os turistas com as comunidades e 
moradores. A iniciativa, que começou em janeiro 
de 2018, pretende disponibilizar mais de 500 
quilômetros de caminhadas.

Os trajetos geralmente são realizados na 
área rural, sem condutores e as pessoas podem 
escolher o dia da semana em que pretendem ir. 
Também podem fazer esse percurso seguindo  a 
orientação das placas de sinalização elaboradas 
especialmente para o roteiro. 

de turistas que virão 
conhecer o passeio de 
trem mais bonito do 
Brasil”.

Com o Contrato 
Operacional Específico 
(COE) assinado 
pela Rumo e ABPF, 
ficam previstos 22 
passeios entre Muçum 
e Guaporé, entre os 
dias 17/10 e 02/11, e 
outros passeios no novo 
trecho incorporado ao 
atrativo, entre Colinas 
e Roca Sales, nos dias 
6, 7 e 8 de novembro. 
O comitê organizador 
estará, nas próximas 
semanas, realizando 
novas reuniões para 
o detalhamento 
das atividades e 
acompanhamento dos 
estágios da Covid-19, já 
que este é o único ponto 
crítico do projeto.

Estão previstas 
também visitas a outros 
operadores turísticos de 
atividades semelhantes, 
para balizamento dos 
protocolos de controle, 
higiene e segurança 
do público. Conforme 
o coordenador do 
projeto, Rafael Fontana, 
as atividades deste 
ano trarão uma nova 
projeção para o Trem 
dos Vales. “Precisamos 
ter cautela em função do 
momento atual, porém 
iniciaremos as ações 
de estruturação dos 

passeios e protocolos 
com os cuidados 
necessários. Temos 
mais de 100 dias pela 
frente para trabalhar 
e surpreender nossos 
turistas. Acredito 
que será uma atração 
importante para a 
retomada do turismo em 
nossa região”.

O lançamento 
dos passeios com 
mais detalhes está 
programado para a 
segunda quinzena de 
agosto. O Trem dos 
Vales é um projeto da 
Amturvales e ABPF 
com apoio da RUMO, e 
envolve os municípios 
associados da entidade, 
Estrela, Colinas, 
Roca Sales, Muçum, 
Vespasiano Corrêa, Dois 
Lajeados e Guaporé. 
Porém esse atrativo 
turístico reflete na 
maioria dos municípios 
do Vale do Taquari, bem 
como em entidades, 
empreendedores 
e profissionais 
integrados que buscam 
fortalecer o turismo 
como ferramenta 
de desenvolvimento 
econômico, cultural e 
social.

fotoS: eliSanGela favaRetto
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INVESTIDOR COM 
DINHEIRO 
PUBLICO

O administrador 
público é investido de 
poderes funcionais 
para destinar com 
competência o dinheiro 
que vem dos impostos 
e taxas da cidade. Na 
atual situação em que 
enfrentamos um ataque 
viral, e os brasileiros 
em sua maior parte 
geram despesas no 
combate à pandemia, 
se faz necessário ter a 
sabedoria de manter 
em caixa uma boa 
reserva para honrar 
os pagamentos 
de funcionários e 
outros compromissos 
essenciais que estão por 
vir.

O país está 
enfrentando em sua 
estrutura econômica 
uma devassa em suas 
reservas, obrigando-o 
a diminuir os repasses, 
tanto do governo 
estadual quanto do 
governo federal, 
salvo os recursos de 
emergência para o 
combate à epidemia do 
coronavírus, por isto 
os municípios vão ter 
atrasos e a arrecadação 
menor. Sendo assim, 
é importante que o 
administrador público 
mantenha uma boa 
reserva em caixa para 
não ser surpreendido 
em casos de emergência 
com mais necessidade 
de investir na saúde.

COMPRA DE 
TERRENO PARA 
ESTACIONAMENTO

Este comentário é 
para chamar a tenção 
da Administração 
Pública Municipal 
de Encantado, pela 
compra de um terreno 
ao lado do enorme 
parque municipal, 
onde grandes eventos 
acontecem com muita 
raridade e não sabemos 
quando vai ser usado. 
Esta compra foi 
rejeitada pela Câmara 
Municipal, alegando 
cautela nas despesas em 

época de emergência, 
priorizando reserva de 
recursos para a saúde 
pública, mesmo assim o 
Prefeito demonstrando 
grande poder, adquiriu 
esta área de terras 
por decreto. Não 
atendeu à recusa do 
Poder Legislativo que 
considerou inoportuna 
esta aquisição por 
estarmos passando por 
uma tragédia mundial, 
já que o município tem 
outras prioridades no 
momento.

INVESTIDOR COM 
DINHEIRO 
PRIVADO

O empresário ou 
cidadão abastado 
com grandes recursos 
entenderiam que o 
investimento de um 
imóvel, veículo de 
luxo, um monumento 
para satisfazer seu ego 
(que por cautela está 
parado), seria diminuir 
suas reservas para 
casos de urgência com 
doenças, podendo 
precisar socorrer 
seus funcionários ou 
familiares.

Com certeza 
anunciariam algumas 
medidas de contenção 
de despesas.

Este saldo 
� nanceiro positivo 
estará garantindo a 
independência do 
empresário, do cidadão 
e em relação aos 
funcionários, familiares 
e da Prefeitura com 
relação aos governos 
estadual e federal.

A aquisição foi feita! 
Vamos aguardar o dia 
de festa para que esta 
área seja utilizada com 
mais investimentos para 
seu uso.

Adroaldo José Chanan 
(Bilaco)

OPINIÃO
INVESTIDOR COM 
DINHEIRO PÚBLICO E 
INVESTIDOR COM 
DINHEIRO PRIVADO

ENCANTADO
Dia D da 
vacinação 
contra a 
H1N1

No sábado (27) ocorre 
o dia D da Vacinação 
contra a H1N1 em 
Encantado. Todos os 
grupos prioritários 
podem se vacinar. A 
equipe da Secretaria da 
Saúde ressalta que os 
grupos prioritários de 
gestantes, crianças (de 
seis meses a menores de 
seis anos) e pessoas com 
comorbidades ainda não 
atingiram os percentuais 
mínimos indicados pelo 
Ministério da Saúde, 
reforçando que todos 
devem fazer a vacina. O 
horário de atendimento 
será das 8h às 17h, sem 
fechar ao meio-dia, no 
Posto de Saúde do bairro 
Navegantes.

O Hospital Bene� cente Santa 
Terezinha de Encantado foi 
contemplado com dois respiradores: 
um beira leito - � xo e outro de 
transporte (móvel).  Os equipamentos 
foram doados pelo Ministério da Saúde, 
ao estado do Rio Grande do Sul.  

A conquista foi resultado da 
junção de forças entre os municípios, 
Associação dos Municípios do Vale 
do Taquari (Amvat) e integrantes do 
Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) com 

apoio do senador Luis Carlos Heinze.
Os respiradores são fundamentais 

no enfrentamento à Covid-19, porque 
ajudam pacientes que não conseguem 
respirar sozinhos e seu uso é indicado 
nos casos graves da doença. No Vale 
do Taquari, além de Encantado, os 
hospitais de Anta Gorda, Arroio do 
Meio, Estrela, Nova Bréscia e Santa 
Clara do Sul serão bene� ciados com 
um respirador móvel cada. O estado 
do Rio Grande do Sul receberá no total 
130 equipamentos. 

CORONAVÍRUS
Encantado recebe dois respiradores

EQUIPAMENTOS 
FORAM DOADOS 

PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A comunidade 
encantadense 
despediu-se na 

segunda-feira (22) de Jorge 
Moreira. O advogado, poeta 
e escritor de 91 anos faleceu 
na noite de domingo (21), no 
Hospital Beneficente Santa 
Teresinha, de causas naturais. 

Natural de Boa Vista 
do Cadeado, município 
desmembrado de Cruz Alta, 
ele morava em Encantado 
desde 1955. Moreira também 
foi professor, vereador e 
presidente de entidades, entre 
elas, os Clubes Recreativo e 
Comercial, o Esporte Clube 
Encantado, a Associação 
Comercial e Industrial 
(ACI-E) e o Rotary.

Porém, é no meio 
tradicionalista que deixa seu 
legado mais reconhecido. 
Fundou o CTG Giuseppe 
Garibaldi e colaborou na 
estruturação do GAN Anita 
Garibaldi. Como poeta e 
escritor, assinou a autoria 
de vários livros, entre eles, 
as obras que registram a 
história dessas duas entidades 
encantadenses. 

Suas poesias também 
viraram composições 
premiadas em Festivais de 
Música, como o Canto da 
Lagoa, de Encantado, e a 
Coxilha Nativista, de Cruz 
Alta. Moreira também foi 
conselheiro benemérito do 
Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG) e teve 
participação na instalação da 
24ª Região Tradicionalista.

Em 2017, ele participou 
de uma gravação de 
entrevista para o projeto 
História de Vida, do Grupo 
Encantado de Comunicação 
(GECom). Nessa conversa, 
Jorge Moreira lembrou a 
infância, os primeiros amigos 
encantadenses, a paixão pela 
esposa Dolores, a poesia, 
os festivais de música, o 
medo da morte e o amor por 
Encantado, cidade que ele 
chamava carinhosamente de 
A Minha Aldeia.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

Valeu, poeta!
JORGE MOREIRA 1929-2020

A infância em Boa Vista do Cadeado

Eu nasci a uns três quilômetros da sede de Boa Vista do 
Cadeado. Descendo um declive, passava o rio Tabuão, dobrava 
à esquerda, e lá era o local dos Pereira, onde morava meu avô 
João Pereira. E eu nasci ali. Lembro bem que quando meu 
pai fez a nossa primeira casinha coberta de telha de taboinha. 
Também quando tinha cinco anos de idade e meu irmão de seis 
anos me deu uma enxadada nas costas, sem querer,  enquanto 
procurávamos dinheiro enterrado. Havia uns pés de pitangueira 
e guabiroba que sempre íamos comer os frutos. As pescarias com 
meu primo Nicanor Pereira fazíamos seguido. Um dia uma lontra 
nos correu de lá, pensávamos que era um jacaré. São situações de 
minha infância que ainda guardo na memória. Éramos em quatro 
irmãos, três homens e uma mulher. Minha irmã Adélia está viva 
ainda e mora em Cruz Alta.

“Eu era muito arteiro na escola”

Na minha adolescência, eu frequentava uma escola que ficava perto 
de uma benzedeira. Um dia eu estava com uma íngua e minha mãe 
me mandou ir lá. A benzedeira mandou eu colocar o pé numa cinza 
quente, e ela começou a fazer cruzes e a dizer: ‘eu te benzo cobreiro 
brabo, eu te benzo cobreiro brabo...’ e assim me curou. Eu devia ter uns 
oito anos. Depois fui para outro grupo escolar que ficava na frente do 
quartel. Era muito arteiro e uma professora me bateu com a régua. E 
não sei porque saiu sangue do nariz. Eu dizia que ia chamar a polícia lá 
da frente. Mas eu merecia. Era arteiro, mas gostava de estudar.

“Eu não queria ser padre”

Com 11 anos fui estudar no seminário em Vale Vêneto, perto 
de Santa Maria. Fiquei até os 18 anos. Eu não queria ser padre. 
Então dei a desculpa para minha mãe que tinha que sair para 
servir no quartel. Saí do seminário sabendo latim, grego, italiano, 
francês. No vestibular que fiz 30 anos depois optei por francês 
na prova de língua estrangeira. Trabalhei no aeroporto em Cruz 
Alta e falava francês com os turistas. No seminário éramos em 
150 estudantes. Tinha dois Moreira. O resto tudo era italiano. Foi 
um período de muita aprendizagem. A minha formação cultural 
está baseada no ensino do seminário. Fui professor de português 
e latim. É uma raiz que guardo com muito carinho.

Goleiro

Voltei para Cruz Alta e fique seis meses no quartel. Depois 
trabalhei num frigorífico de uma cooperativa, carregava caixas. É 
que eu jogava futebol e eles queriam um goleiro. Também joguei 
no Nacional, no Riograndense e no Guarani, lá em Cruz Alta. Meu 
forte era o Riograndense, conhecido com o Ferrinho. Disputamos 
o campeonato estadual com o Nacional. Meu irmão, o Baratinha, 
jogava no Guarani. Inclusive ganharam do Lajeadense aqui em 
Lajeado pela segunda divisão. Eu era um goleiro razoável. Levei 
um frango do meu irmão, que jogava no Guarani. Eu jogava 
no Nacional. Ele chutou a bola do meio de campo e engoli um 
frango. Ele veio me tocar flauta e eu saí correndo atrás dele. São 
fatos hilariantes que eu me lembro bem. Em Cruz Alta eu jogava 
basquete, vôlei e futebol. Participávamos de Olimpíadas Estudantil 
na cidade.moreira estava com 91 anos

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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A vinda para 
Encantado

Dia 25 de janeiro de 
1955, às 17h, eu cheguei 
em Encantado. Vim para 
cá a serviço. Trabalhava 
na inspeção do trigo e 
vim fiscalizar essa região. 
Trabalhei até abril, depois 
saí, comprei um escritório 
de contabilidade. Mais 
tarde me me convidaram 
para trabalhar na Ford. 
Eu saía daqui nas sextas-
feiras às 16h e às 19h30min 
já estava na sala de aula 
em Cruz Alta. Estudava 
até domingo de tarde e 
voltava para Encantado. 
Era a primeira turma da 
faculdade de Direito. Fui o 
orador dessa turma. 

Trabalho 
na Varig e no 
Banco do Rio 
Grande

Eu trabalhava como 
despachante na Varig. A 
primeira viagem que fiz 
de avião foi de Cruz Alta 
a Porto Alegre para fazer 
treinamento de 10 dias no 
aeroporto. Nunca tinha ido 
à capital. Eu tinha medo 
de Porto Alegre. Trabalhei 
pouco mais de um ano 
na Varig. Lá por 1952, 
na frente da Varig tinha 
uma alfaiataria onde uns 
graúdos de Porto Alegre se 
reuniam. Um deles me viu 
trabalhando e me convidou 
para trabalhar no Banco do 
Rio Grande. Trabalhei dois 
anos no banco.

Vôlei e basquete

Logo que cheguei a 
Encantado comecei a me 
envolver com o esporte. Fui 
goleiro do EC Encantado 
e depois presidente. 
Continuei também no 
esporte amador. Montamos 
um time de vôlei e de 
basquete. Nosso time de 
vôlei era bom. Tinha o 
Pedro Anner, o Telmo 
Reale, que era o levantador. 
Eu era o cortador. A cancha 
ficava onde hoje é o prédio 
do Ipê. No basquete eu 
ficava no rebote. As pessoas 
me elogiavam mais como 
jogador de vôlei. Eu era alto 
e, por jogar também como 
goleiro, não era qualquer 
bola que era perdida. Eu 
voava para pegar a bola.

Primeiras 
pessoas que 
conheceu em 
Encantado

Foi o Ari Cé, o 
Olvídeo Cé (mais tarde, 
virou seu cunhado), 
porque eles jogaram no 
Guarani de Cruz Alta. 
Quando eu cheguei a 
Encantado, fui passear 
pelo centro naquela 
noite e os encontrei. 
Também vi o Dorli 
Piccinini, que trabalhava 
na Ford. Até um fato 
que me estranhou muito 
na época foi ver o os 
empregados andando 
juntos com os patrões. 
Em Cruz Alta não era 
assim, havia a separação 
de classes. Isso fez com 
que eu simpatizasse mais 
com Encantado.

As primeiras 
moradias

Logo que cheguei a 
Encantado pousei no 
Hotel Turatti, que era 
do Bagatini. Depois 
me hospedei no hotel 
da Barra. Lá era muito 
bom, tinha 24 pratos de 
comida. Também morei 
numa sala no prédio da 
antiga Ford, onde hoje 
é a Certel. Era tipo um 
hotel. Morei com o Tito 
Zanini, que depois me 
ajeitou as gravatas para o 
casamento.

A certeza que 
ficaria em 
Encantado

Foi no fim de abril 
quando entreguei a 
caminhonete em Porto 
Alegre e não queria 
mais trabalhar como 
fiscal do trigo. Logo 
abri o escritório de 
contabilidade, que durou 
uns três anos. Na Ford fui 
diretor administrativo, 
viajava, vendia trator, 
fazia cobrança. Trabalhei 
de 1962 a 1974. A 
empresa do Guido Cé 
era muito conhecida no 
país todo. Ele era um dos 
maiores vendedores de 
carro da época. Depois 
em 1974 me formei 
em direito e saí para 
trabalhar por conta como 
advogado.

O primeiro carro

Meu primeiro carro foi 
uma Barata Ford 39. Na 
época tinha as corridas 
das carreteiras. O meu 
cunhado, o Henrique, 
fez um negócio comigo. 
Eu emprestava o carro 
para ele correr. Ele 
pegou um motor V8, de 
190 HPs, e colocou na 
Barata. O carro voava. 
Ele participou da prova 
Encantado/Rio Pardo, 
no circuito Alto Taquari, 
só uns 12 quilômetros e 
lá na região de Palmas, 
no Trentini, na subida 
de uma curva, capotou. 
Foi tirar casca de um 
angico a uns três metros 
de altura. E destruiu meu 
carro. Claro que depois 
ele me deu um carro 
novo.

A esposa Dolores

Eu vi a Dolores 
pela primeira vez em 
Encantado lá por março 
de 1955. Namoramos 
um tempo e depois nos 
separamos. Quando ela 
voltou de Porto Alegre, 
reatamos o namoro e 
depois casamos. Nos 
domingos à tarde, o clube 
recreativo ficava aberto. 
Tinha matiné e nós 
nos conhecemos ali. O 
casamento foi no dia 29 
de maio de 1957. 

A advocacia

Na minha época 
haviam uns 8 advogados 
em Encantado.  Eu, o 
Nédio Marchese, o Pedro 
Silveira, o Cali Schäffer, o 
Pedro Maiolli, o Albano 
Mallmann... Não tinham 
muitas causas. 

A música

Na época, o Dr. Irineu Mariani era o juiz do Fórum. Começamos 
o Grupo Nativista Capivari, um conjunto musical. O Mariani era o 
maestro, o Paulo Silva, o Saraiva, o Chiquinho, o Antenor Scapini. 
Formamos uma banda muito bem conceituada. O Mariani era 
professor de música de faculdade em Porto Alegre. Ele precisou 
escolher qual profissão seguir, e optou pelo Direito. Hoje é 
desembargador. Ele fazia nossas músicas. Inclusive, a música que 
participamos da Peña da Canção, em Lajeado, era letra do Mariani. 
O Marcos Tonin nos levava com o motorhome dele para participar 

Composições e festivais

A primeira composição que fiz foi “Canto ao Rio Xucro Taquari”. 
A mais linda, na minha opinião, foi Carreta de Papel. Conta a história 
de um homem que junta papéis com uma carretinha puxada por um 
boi. Ele faz isso para dar comida para os filhos. “Rumos de Esperança” 
é até hoje lembrada. É a música mais tocada nos concursos de rodeios. 
Inicialmente eu estava escrevendo essa letra para o Canto da Primavera, 
de Veranópolis. Mas o Guigui Orlandini e o Marcelo Nolibus pediram 
para fazer para o Canto da Lagoa. Ficou muito bonita, conquistou o 
segundo lugar. Aliás, tem bastante história esse segundo lugar. Teria 
outra classificação, mas forças ocultas mudaram o resultado. A Stela 
Maris fez uma interpretação excelente, foi a melhor intérprete do festival. 
Outra música marcante foi “As Vivandeiras”, que são as mulheres que 
acompanham as guerras, fazem comida para os chefes, carregam 
munição para eles.

A composição vira música

É muito marcante. Dá trabalho fazer uma letra, tem que estudar 
bem, porque será exposta para os maiores músicos do Rio Grande 
do Sul, os professores que vão julgar. Tem que fazer uma coisa 
descente. Não pode ter antagonismos entre uma palavra e outra. 
Tem que ter muita coerência.

amigos da música: paulo silva,  
irineu mariani e jorge moreira

Time de 
vôlei: Jorge 
Moreira 
(número 
8). Pedro 
Silveira era 
o repórter 
da Rádio 
Encantado
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Tradicionalismo

A origem de meu linguajar 
gauchesco vem de um grande amigo 
de Cruz Alta, o Carlos Falcão Brenner. 
Ele jogava basquete comigo, era um 
mão santa, acertava a cesta do meio 
da quadra. Ele me deu um livro do 
Valdomiro Souza e tinha a poesia 
Depois de um baile. Foi em 1955. 
Guardei aquele linguajar comigo. 
Quando fundamos o CTG Giuseppe 
Garibaldi, eu era o declamador oficial, 
principalmente, das letras do Jaime 
Caetano Braum.

O CTG Giuseppe

Fui um dos fudadores. Tinha o Olir 
Antão da Rosa, que era gerente da 
Corsan e havia sido patrão do CTG 
Bento Gonçalves de Lajeado. Ele falou 
com o Osvaldo Campos de Oliveira e o 
Dr. Clóvis Balbinot e me convidaram. 
Tinha também o Sebastião Lourenço 
dos Santos, o Antônio Duarte, Darci 
Conceição. Éramos os pelo-duro. Esse 
grupo lançou a ideia de fundar um 
CTG. Na primeira reunião, eu levei a 
cuia e o Sebastião a chaleira preta. O 
nome Giuseppe foi sugestão do Nédio 
Marchese. Eu fui o terceiro patrão do 
CTG.

O galpão

A primeira sede foi construída 
em um terreno cedido pelo Átila 
Bergamaschi. Quando assumi em 
1965, já estava vencendo o prazo para 
entregarmos o terreno. O CTG teria 
que pagar o calçamento e eu disse 
que iríamos embora. Arrumamos um 
terreno que era do Heitor Cadore, de 
1,2 mil metros quadrados. Não foi 
fácil construir o galpão ali. Era todo 
coberto de capim. Era o mais original 
do Rio Grande do Sul e o maior em 
área coberta de capim. Os mesmos 
sócios do Clube Recreativo eram sócios 
do CTG. A rainha do clube, Maria 
Helena Sangalli, era a primeira prenda 
do CTG. Fazíamos os fandagos e 
trazíamos as entidades de Porto Alegre, 
o 35, o Lenço Colorado, para fazer 
apresentações. Era uma inovação para 
a época. Em 1965 fizemos o primeiro 
rodeio, teve tiro de laço, argola, 
diversas modalidades, no Parque 
Cinquentenário.

A política

Fui candidato a vereador, fiz versos 
para a minha campanha, mas não 
lembro mais. Fui o segundo mais 
votado e assumi a presidência da 
Câmara de 1969 a 1973. A experiência 
foi muito boa. Não lembro de ter me 
envolvido em alguma rixa política. 

Medo de morrer

Nunca tive medo. O segredo é 
assimilar, compreender que tu teve um 
começo e vai ter um fim. Não adianta 
eu querer ficar impaciente tentando 
saber quando vai ser meu fim. Não é tu 
que quer, é Deus. Sei que tem um ser 
superior que sabe quando será meu fim. 
Não me preocupo com isso. Às vezes, 
penso, mas não que eu pense com 
medo. Não tenho medo, mas sei que 
um dia vai chegar. 

Crenças

Acredito em Deus, em Nossa 
Senhora Aparecida, de Fátima, em São 
Judas Tadeu. Invoco São Jorge também. 
A gente vai ficando velho e vai ficando 
mais temente a Deus e à hierarquia 
celestial. A minha mãe era muito 
religiosa, trago isso de berço.

Encantado

Eu tenho pena de um dia deixar 
Encantado, porque sei que vai progedir 
mais ainda. Às vezes meus filhos 
me levam para dar uma volta e me 
impressiono com o crescimento da 
cidade. Gostaria de poder ver esse 
progresso. Falo seguido em minhas 
crônicas para que as pessoas, os 
políticos se deem as mãos, para fazer 
com que Encantado se desenvolva. 
Digo isso com amor, porque sou filho 
honorário de Encantado. Quando 
me for, minha irmã vem lá de Cruz 
Alta trazer um punhadinho da terra 
vermelha da Boa Vista do Cadeado.

NA SEMANA DE ENCANTADO, EM 1971. JORGE MOREIRA COM A ESPOSA 
DOLORES CÉ E O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, TARSO DUTRA. À ESQUERDA 

APARECE JOÃO BATISTA MARCHESE

LANÇAMENTO DO ESTEIO FUNDAMENTAL DO PRIMEIRO GALPÃO DO CTG 
GIUSEPPE GARIBALDI. NA FOTO APARECEM OLY ANTÃO DA ROSA, JORGE 

MOREIRA, CLÓVIS PEREIRA E ÁTILA BERGAMASCHI

JORGE MOREIRA À FRENTE DO SEGUNDO  
GALPÃO DO CTG GIUSEPPE GARIBALDI

JORGE MOREIRA NA PRESIDÊNCIA DA  
CÂMARA DE VEREADORES DE ENCANTADO

JORGE MOREIRA 
E O EX-PREFEITO 
PAULO COSTI NO 
LANÇAMENTO DE 
SEU LIVRO, LUZES 
DA MINHA ALDEIA.
NO TOTAL, SÃO 12 
OBRAS EDITADAS
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doutor ricardo

CRAS PROMOVE 
AÇÃO PARA GERAR 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
O MEIO AMBIENTE

A Administração Municipal, 
através do Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) e secretaria 
municipal de Assistência Social, 
lançaram, na tarde de segunda-feira 
(22), a ação “Celebração da nossa 
Terra”, com o lema “Sementes de 
Esperança... Mudinhas da saudade... 
Frutos do amor, alegria e da família...” 
A iniciativa começou neste mês de 
junho em comemoração a semana do 
Meio Ambiente, em julho ao dia do 
Colono e Motorista, em agosto o Dia 
do Bebê Ricardense e finaliza no mês 
de setembro quando se comemora o dia 
da árvore e a valorização a vida.

 A ação é direcionada a todos os 
grupos do CRAS e aos interessados da 
comunidade ricardense, que poderão 
fazer o plantio e cultivo de qualquer 
muda ou semente de árvores, flores, 
temperos ou chás num local disponível, 
sendo em suas casas. Fica a critério de 
cada pessoa ou família que participar 
registrar a sua atividade através de 
foto, vídeo, desenho e escrita, podendo 
enviar para o Whatsapp (51) 9 8186-
3743 ou para a página do CRAS/Doutor 
Ricardo e autorizar a sua publicação nas 
redes sociais do município.

 Esta ação está sendo desenvolvida 
em meio a pandemia da covid-19, que 
está impedindo a circulação de pessoas, 
com o isolamento social para evitar/
diminuir a transmissão do vírus. A 
intenção é desenvolver intervenções 
junto à população para preservar 
nossa natureza, identificar causas dos 
sintomas ambientais e tentar amenizar 
a incidência de estiagem no município.  
É mais uma atividade em meio ao 

isolamento 
social que as famílias estão vivendo, 
que visa conscientizar e gerar reflexão 
sobre comportamentos e costumes 
que sobrecarregam o ecossistema. 
Além de atentar como a natureza pode 
ajudar as pessoas nesse momento de 
pandemia a deixarem seus lares mais 
aconchegantes, agradáveis, bonitos, 
com uma energia renovada e deste 
modo, também, contribuir para 
autonomia dos idosos, fortalecimento 
de vínculos familiares, saúde mental.

 Entre os objetivos está o de 
proporcionar e estimular momentos 
de contato com a natureza em meio a 
pandemia; oportunizar a socialização e 
troca online entre os grupos; fortalecer 
os vínculos familiares; conscientizar 
a sociedade sobre os cuidados com 
o ecossistema; gerar reflexão sobre 
os comportamentos e costumes que 
sobrecarregam o Meio Ambiente; 
motivar novas formas de enfrentamento 
e cuidado com a vida; promover o 
sentimento de pertencimento social.

 Mais informações podem ser obtidas 
através de contato com o CRAS.

Município 
devolverá 
valores 
pago por 
saca de 
milho 
troca-
troca

A secretaria da 
Agricultura e Meio 
Ambiente comunica 
aos produtores que 
pagaram as sementes 
de milho pelo sistema 
Troca-Troca que 
haverá uma devolução 
de R$25,60 referente 
ao valor de cada saca 
de milho. O Governo 
do Estado aumentou 
o valor do auxílio, por 
isso a devolução.

 O município de 
Doutor Ricardo já 
custeia 50% do valor 
da saca, por isso a 
devolução do valor de 
R$25,60, será referente 
ao valor já pago pelo 
produtor.

ZANELLA 
RECEBERÁ 
ACADEMIA AO AR 
LIVRE 

Estão sendo instalados equipamentos e 
materiais permanentes da Academia ao Ar Livre na 
comunidade de Linha Zanella.  Os equipamentos 
estarão à disposição da comunidade para serem 
utilizados após finalizado os trabalhos.

 São nove equipamentos: simulador de caminhada 
duplo, elíptico mecânico duplo, pressão de pernas 
duplo, simulador de escada individual, abdominal 
individual, simulador de remo duplo (puxador 
duplo), peitoral com puxador articulação superior 
(peitoral duplo), jogo de barras e barra paralela.

JUNHO VERMELHO: 
DOE SANGUE!

O mês de junho é 
dedicado à doação de 
sangue, no dia 14 é 
comemorado o Dia Mundial 
do Doador de 
Sangue. A Administração 
Municipal, através da 
secretaria da Saúde, 
agradece todos os doares de 
sangue, é através desse ato 
solidário, que ajuda a salvar 
vidas. Além disso, solicita 
a todos os ricardenses 
que continuem doando e 
ajudando o próximo. Quem 
ainda não é doador e tem 
interesse, deve entrar em 
contato com a secretaria da 
Saúde.

PEDIDO DE MUDAS FRUTÍFERAS PODEM SER 
FEITOS NA EMATER

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.

**Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município 
de Doutor Ricardo, sendo de sua exclusiva responsabilidade, 
isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.
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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
E CONFIRA AS 
VANTAGENS 

PARA 
ASSINANTES

VENDE-SE
Renault Sandero Stepway, 2011. Motor 1.6. IPVA 2020 

pago. Contato: 51. 9 9707.6738.

WHATS DA ONDA FM
(51) 99 99 206 86
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SEGURANÇA

Encantadense morre 
em acidente no oeste 
de Santa Catarina

Um homem, natural 
de Encantado, morreu 
em acidente de trânsito 
na SC-283, próximo 
da cidade de Riqueza 
em Santa Catarina. 
Gilmar Padilha, 31 anos, 
guiava uma motocicleta 
quando se acidentou 
na noite deste sábado 
(20). Conforme o 
policiamento rodoviário 
de Mondaí, a moto saiu 
da pista depois que 
o condutor perdeu o 
controle da direção. 

De acordo com 
informações repassadas 
pela polícia, Padilha 
chegou a ser socorrido 
com vida ao hospital 
com auxílio de uma 
ambulância da prefeitura de Riqueza, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 
durante o atendimento. 

O jovem é natural de Encantado, mas residia em Mondaí juntamente com a 
esposa e um filho. Os pais dele, Fernando e Loreci Padilha residem no bairro 
Nova Morada, em Encantado. O velório e sepultamento ocorreram na cidade 
catarinense.

Padilha era natural de Encantado

Arquivo PessoAl

Bombeiros de Encantado 
combatem incêndio em Anta Gorda

Um incêndio em vegetação foi atendido pela guarnição dos bombeiros de 
Encantado na terça-feira (23). As chamas atingiram uma área na localidade de 
Linha Viena, onde havia eucaliptos e pinheiros. 

Foram necessárias quatro horas de trabalho pelos bombeiros. As chamas teriam 
se alastrado durante uma tentativa de limpeza de área com vegetação. Não houve 
feridos. 

Queda de árvore 
provoca falta de 
energia elétrica 

Os bombeiros de Encantado 
trabalharam no corte de uma árvore 

que caiu na Estrada dos Imigrantes 
na noite da quarta-feira (24). Devido 

a queda da árvore, fios de energia 
elétrica foram rompidos, provocando 
interrupção no fornecimento de energia 
nas proximidades. Não houve feridos.

Bombeiros retiraram árvore que caiu sobre a pista

Acidente envolve 
carreta de Encantado 
na ERS-332

Um homem sofreu ferimentos em 
acidente de trânsito registrado na 
tarde de ontem (25) na ERS-332, em 
frente a Ervateira Lago Verde, em 
Arvorezinha. Colidiram uma Parati, 

placas de Arvorezinha e uma carreta 
de Encantado. O condutor do carro 
sofreu ferimentos e foi socorrido pelo 
SAMU para atendimento hospitalar. O 
motorista da carreta não se feriu.

rosemAry Piccinini/JornAl eco regionAl

Acidente ocorreu na tarde de ontem

Homem é detido por furto 
de bicicleta em Colinas

Um homem foi detido após furtar uma bicicleta, em Colinas,  na segunda-feira 
(22). O indivíduo de 53 anos estava empurrando a bicicleta na Linha Costão, 
quando foi abordado pela Brigada Militar (BM). A guarnição tinha conhecimento 
de que a bicicleta havia sido furtada minutos antes.  

WO homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, sendo que o 
proprietário reconheceu a bicicleta. Após registro de ocorrência, o homem foi 
liberado.

DivulgAÇÃo
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GREMIO
TRICOLOR ACERTOU 
ADIAMENTO DE 55% 
DOS SALÁRIOS 

Devido as di� culdades 
� nanceiras, a direção 
do Grêmio acertou 
com os atletas uma 
renegociação quanto aos 
pagamentos dos salários 
e direito de imagem 
para os jogadores e 
demais integrantes 
do departamento de 
futebol. Conforme nota 
divulgada pelo clube, 
houve um diferimento 
dos valores a serem pagos 
de janeiro de 2021 a 
dezembro de 2022.

As tratativas foram 
coordenadas pelo 
presidente Romildo 
Bolzan Junior com apoio 
dos líderes do grupo de 
jogadores e participação do técnico 
Renato Portaluppi. O Grêmio ressaltou 
que as partes entraram em consenso em 
um único encontro e que a construção 
contempla de comum acordo a 
preservação dos empregos de todos os 

colaboradores/funcionários do Clube. 
Após a manifestação nas redes 

sociais por torcedores, alguns jogadores 
� zeram publicações em redes sociais 
pedindo que se evitassem boatos sobre 
o acerto.

INTER
NOVA RODADA DE TESTES 
DESCARTA CASOS DE 
CORONAVÍRUS 

Negociação foi concretizada nos últimos dias

LUCAS UEBEL/GRÊMIO

Em mais uma rodada de testes, 
não foram detectados novos casos de 
coronavírus entre os pro� ssionais do 
Sport Clube Internacional. 

Os exames fazem parte do protocolo 
criado pelo Internacional com o 
objetivo de manter os trabalhos diários 
mesmo com atividades individuais. 

Pelo protocolo, atletas e funcionários 
são submetidos a exames diários, com 
checagem de temperatura e nível de 
oxigênio no sangue. Caso qualquer 
pro� ssional apresente sintomas da 
Covid-19, será afastado e o restante 
será submetido a uma nova rodada de 
avaliações. 

ESPORTES

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

GUSTAGOL
O Internacional pode perder o 

atacante Gustavo. O jogador que 
pertence ao Corinthians, e, está 
emprestado ao colorado gaúcho, 
interessa ao Jeonbuk Motors da Coreia 
do Sul. Em três jogos com a camisa 
colorada o atleta não fez jus ao apelido 
de “GustaGol”.

JONATHA ROBERT
O Grêmio solicitou ao Cruzeiro 

o retorno do meia atacante Jonatha 
Robert que está emprestado à equipe 
mineira. O jogador que é uma das 
jovens promessas do tricolor gaúcho, 
perdeu espaço na equipe do Cruzeiro 
com a saída do técnico Adilson Batista. 
Jonatha Robert deve ser emprestado 
para um clube de Portugal.

GALO
A única equipe do futebol 

brasileiro que está investindo alto em 
contratações no momento é o Atlético 
Mineiro. Depois de comprar o volante 
Léo Sena junto ao Goiás, por R$ 4 
milhões, o Galo con� rmou esta semana 
a contratação do atacante Marrony, que 
estava no Vasco da Gama, por R$ 18 
milhões. A direção do Atlético Mineiro 
também fez uma proposta de R$ 21 
milhões pelo atacante Adolfo Gaich, 21 
anos, do San Lorenzo da Argentina.

CAMPEÕES NA UCRÂNIA
Os ex-jogadores da dupla Gre-Nal, 

Tetê e Taison, conquistaram pelo 
Shakhtar Donetsk o tetracampeonato 
ucraniano. Na partida que con� rmou o 
título, o Shakhtar venceu o Oleksandria 
por 3 a 2, com dois gols de Tetê, ex-
Grêmio, e um gol de Taison, ex-Inter.

GOLDEN BOY
O atacante Tetê, ex-Grêmio, está 

entre os � nalistas do prêmio Golden 
Boy, para atletas com menos de 21 
anos que atuam na Europa. O jogador 
que pertence ao Shakhtar desperta o 
interesse de outras equipes da Europa. 
O time ucraniano está pedindo 70 
milhões de euros pelo atleta. Em caso 
de venda de Tete, o Grêmio tem direito 
a 18 por cento da negociação.

ARTHUR
A Juventus da Itália estaria disposta 

a pagar 80 milhões de euros para o 
Barcelona para contratar o volante 
Arthur. A negociação estaria bem 
avançada e deve ter um desfecho 
nos próximos dias. O Grêmio, como 
formador do atleta, teria direito a 
quatro por cento desta transação, ou 
seja, em torno de R$ 23 milhões.

RENOVAÇÃO
O Internacional acertou a renovação 

de contrato do volante Murilo, um dos 
atletas campeões da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior. O novo vínculo do 
jogador com o clube vai até o � nal de 
2022. 

NETO
A diretoria colorada também 

trabalha para renovar o contrato do 
meia-atacante Neto. Esse jogador 
sempre foi destaque na base do 
Internacional, mas até agora recebeu 
poucas oportunidades no grupo 
principal.

MATHEUS FRIZZO
O Grêmio está emprestando o jovem 

Matheus Frizzo, de apenas 21 anos, 
para o Atlético- GO até o � nal desta 
temporada. Porém, antes de � nalizar 
a negociação de empréstimo, o clube 
trabalha para efetivar a renovação de 
contrato do atleta. Frizzo é umas das 
apostas do clube para as próximas 
temporadas e só será emprestado para 
ganhar experiência.

FERREIRA
Mesmo não admitindo 

publicamente o Grêmio segue 
trabalhando forte para tentar a 
renovação de contrato do atacante 
Ferreira. Para que isso ocorra o 
jogador deve renunciar uma ação 
que move contra o clube na justiça. O 
empresário do atleta espera um pedido 
de desculpas público, por parte dos 
dirigentes gremistas.

RAFAEL CARIOCA
O volante Rafael Carioca, que 

chegou a ser cogitado como possível 
reforço do Grêmio, renovou seu 
contrato com o Tigres e permanecerá 
no futebol mexicano.

VICTOR BOBSIN
Uma das promessas das categorias 

de base do Grêmio é o volante Victor 
Bobsin. O jogador com passagens pela 
Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20, 
interessa a clubes de Portugal e da 
Suíça. Ano passado, Bobsin teve uma 
série de lesões que prejudicaram seu 
desempenho.

Salários de maio quitados
Durante a semana o Internacional também quitou os vencimentos referentes ao mês 

de maio. Com recursos provenientes do quadro social, o Inter reuniu cerca de R$ 7 
milhões para arcar com os vencimentos dos atletas que estavam em atraso. 

Recentemente, renegociou prazos de pagamentos com os jogadores e alinhavou 
redução nos vencimentos dos integrantes do departamento de futebol. 
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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

I
G
R
E
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A
S

~

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

CUMPRIDOR DE TAREFAS

Dias atrás, eu estava fazendo um retrospecto da 
minha vida. A imagem que me veio à mente, foi a de 
um cumpridor de tarefas; alguém que recebendo de 
manhã uma lista de incumbências, no decorrer do 
dia, depois de cumprir cada uma delas, poderá dizer: 
está feito! Eu relaciono essa imagem ao tempo em que 
exerci a função de Oficial de Justiça, especialmente 
nas comarcas com extensa área geográfica, como 
Montenegro, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Quando ia 
para o interior, minha maior alegria era retornar ao 
final do dia com todos os meus mandados cumpridos. 
Eu sentia um profundo senso de realização! 

Uso essa imagem, porque um Oficial de Justiça 
pode organizar o seu roteiro de trabalho, mas não é 
ele quem determina as diligências que irá cumprir. 
Eu poderia flexibilizar as formas como iria cumprir 
os mandados, porém jamais mudar o conteúdo. 
No linguajar forense, o Oficial de Justiça é a “longa 
manus” do juiz. Ora, para mim, esse exercício diário 
foi sempre um meio para exercitar a submissão, pois 
muitas das coisas que eu precisava fazer, não teriam 
sido as minhas escolhas. Isso num primeiro momento 
pode parecer frustrante, porém na prática, há um 
senso de realização muito maior quando podemos 
ter a certeza de que fizemos exatamente aquilo que 
deveríamos ter feito.

Assim, o meu trabalho diário me ajudava também 
a crescer espiritualmente, pois no meu andar com 
Deus, preciso constantemente exercitar a minha 
submissão. Como servo de Deus, não posso fazer 
simplesmente o que me “dá na cabeça”, uma vez que 
tenho ordens a cumprir. Mas, quando as cumpro com 
zelo, carrego então a mesma honra de ser a “longa 
manus” do Juiz. Era exatamente assim que o apóstolo 
Paulo se via ao anunciar o Evangelho: “De sorte que 
somos embaixadores em nome de Cristo, como se 
Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de 
Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus”. 
(2 Coríntios 5.20). Então, Já na iminência de ser 
martirizado, ele podia escrever com todas as letras: 
“Quando a mim, estou sendo já oferecido por libação, e 
o tempo da minha partida é chagado. Combati o bom 
combate, completei a carreira, guarde a fé. Já agora a 
coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, 
reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos quantos amam a sua vinda”. (2 
Timóteo 4.6-8).

Para muitos, talvez essa postura possa transparecer 
o reflexo de um espírito inferior, de uma baixa 
autoestima, de um senso de incapacidade para 
comandar a própria vida, de um comodismo 
ou insegurança diante do ônus de ter que tomar 
as próprias decisões. Contudo, se queremos ser 
autônomos, há uma questão crucial que precisaremos 
enfrentar: Como saber, lá no fim da vida, quando 
todas as tarefas tiverem sido cumpridas, se era 
realmente aquilo que deveríamos ter feito? Esse é o 
grande dilema que muitos daqueles que viveram ao 
largo da vontade de Deus, irão enfrentar.

Prezado leitor: Não existe segurança, nem glória 
maior do que ser um simples cumpridor de tarefas 
d’Aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas. 
Ah, e quanto à coragem para tomar essa decisão? Pois 
é! Daí é preciso coragem. Então, coragem!

Desde os tempos remotos, Deus sempre ungiu 
pessoas para orientar outras pessoas. Ló era sobrinho 
de Abraão - o pai dos hebreus. Quando Abraão recebe 
de Deus uma ordem para sair da sua terra para ir a um 
lugar desconhecido, Ló não perdeu tempo e aproveitou 
a carona em busca de aventura. Como Abraão era 
muito dedicado a Deus em suas orações, o sobrinho 
logo aprendeu com o tio – agora seu pastor – a ter 
intimidade com Deus e ser muito abençoado. Tudo 
ia muito bem até o gado e as posses aumentarem, 
quando surgiram brigas entre os criadores de Abraão e 
os criadores de Ló. Assim Ló teve que se separar do tio.

Ló estava rico e amava muito as coisas materiais, 
as quais fizeram que esquecesse as coisas espirituiais 
que aprendera com seu tio e pastor. Fazendo aqui um 
pequeno parêntese, isso acontece muito com o ser 
humano, quando tudo vai bem não precisamos de 
Deus! Muitos pensam que não precisam de pastor e 
que conseguem se virar muito bem sozinhos. Ledo 
engano! O que aparentemente pensamos que é nosso, 
logo se gasta e assim como Ló, podemos perder tudo.

Ló foi morar na cidade mais pecadora do planeta 
Terra: Sodoma. Uma cidade corrompida moral e 
sexualmente a ponto de Deus querer destruí-la. Mas, 
por amor a Abraão, Deus não destruiria Sodoma e 
Gomorra enquanto Ló e sua família estivessem lá. Pela 
intercessão do tio, Deus pela sua misericórdia envia 
dois anjos para tirar o sobrinho da enrascada pela 
escolha errada que fez na vida.

Depois de saírem quase de manhã, a esposa de Ló 
resolveu olhar para trás e se tornou em sal como está 
toda a campina de Sodoma ainda hoje. Ló deveria 
correr com as duas duas filhas até uma pequena cidade 
chamada Zoar. Infelizmente o mesmo espírito de 
desobediência a Deus o levou até uma caverna onde 
depois de algum tempo morando com suas duas filhas, 
numa noite de bebedeira acabou engravidando as 
duas. Os filhos desse incesto, pelos seus descendentes, 
até hoje promovem discórdias e guerras no Oriente 
médio.

Todos nós como ovelhas precisamos de um pastor 
que nos oriente nas coisas espirituais. De que adianta 
ter muita riqueza, tudo do bem e do melhor, mas 
não termos amizade e comunhão com Deus? Cedo 
ou tarde estaremos como Ló em comunhão com 
bebedeiras, glutonarias, orgias e demais coisas que 
roubam tudo de nós. Se Ló tivesse decidido ficar 
com seu tio Abraão que foi grandemente abençoado 
por Deus até o fim da sua jornada, provavelmente 
teria recebido o mesmo, e por fim ter conquistado 
o Céu. Infelizmente destruiu sua esposa, suas duas 
filhas e a si mesmo. Assim é a vida e o fim de muitos 
que se desviam de Deus para seguir uma vida de 
promiscuidade, fama, riqueza e prazeres. Jesus nos 
adverte: “E já está próximo o fim de todas as coisas; 
portanto sede sóbrios e vigiai em oração”. (I Pedro 
4:7).

LÓ - UMA OVELHA SEM PASTOR 124 ANOS DA 
PARÓQUIA DE SÃO 

PEDRO – ENCANTADO

Segunda-Feira, dia 29, celebraremos o 
nosso Padroeiro São Pedro... Escolhido 
pelo Mestre dentre os Apóstolos para 
coordená-los: “Tu és Pedra e sobre esta 
Rocha construirei a minha Igreja”! (Mateus 
16, 15-19)

Segundo relato dos Evangelhos, Pedro (seu 
nome era Simão); é irmão de André, filhos de 
Jonas, que juntos com os Filhos de Zebedeu: 
Tiago e João, testemunharam os  maiores 
Milagres de Jesus. São os mais próximos e 
portanto, a escolha de Simão Pedro como 
o Chefe da Comunidade que acolhe o 
Reino, vem de sua Opção em deixar de ser 
Pescador do Lago da Galileia, para tornar-se 
testemunha do Ressuscitado em Jerusalém e 
em Roma, isto é Pescador de Homens! Pastor 
do Rebanho (Igreja), pronto a dar a Vida em 
defesa das Ovelhas.

Segundo a Tradição, Pedro teria nascido 
em Betsaida e segundo relatos históricos foi 
martirizado em Roma... como não era digno 
de morrer do mesmo jeito do Mestre, pediu 
para ser cruxificado de cabeça-para-baixo, 
no lugar onde está construída a Basílica 
de São Pedro no Vaticano. A Festa de São 
Pedro é tão significativa para a caminhada 
de nossa Fé Católica, que Juntos celebramos 
a Festa do Martírio também de São Paulo e 
dia do Papa no Domingo. Este simbolismo 
nos faz entender a Comunhão de uma Igreja 
chamada a ser Missionária e testemunha 
da Unidade na vivência do Evangelho na 
Fraternidade e na Solidariedade, coordenada 
pela pessoa do Papa Francisco, conduzido 
pelo Espírito Santo, nos dá a certeza e a 
coragem de também doarmos nossa Vida em 
favor do Bem e da verdade, no serviço  aos 
Irmão!

Antes da chegada dos Europeus nossa 
terra depois de ser Batizada de Terra de 
Santa Cruz, o nosso Estado recebeu o nome 
de Província de São Pedro! Vejo como 
um privilégio, uma Graça, os Migrantes 
carregando junto com seus poucos pertences, 
a DEVOÇÃO aos seus Santos Protetores, 
plantando aqui as sementes da Fé, cultivadas 
com Suor, Sangue e Lágrimas, transformando 
uma região de ladeiras, pedras e espinhos 
em um Jardim, onde  podemos partilhar as 
flores e os frutos da abundância, da Alegria, 
da Fraternidade e da Esperança de uma 
Comunidade rica em Valores, onde podemos 
dizer: “Venha se ENCANTAR com a Alegria 
do Povo Encantado”!

Que a Celebração do Padroeiro São 
Pedro, reacenda em nós a fé e a coragem 
dos antepassados que cultivaram os valores 
cristãos da união na superação das tantas 
dificuldades, servindo de exemplo neste 
tempo de “pandemia” na certeza que iremos 
vencer! A Festa do Padroeiro vai acontecer 
logo que superarmos a Pandemia.

ÓH SÃO PEDRO! ROGAI A DEUS POR 
NOSSAS FAMÍLIAS !!! 
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Charge do Patiñoartigo
Estupro de menor de 14 anos
Da possibilidade de sua 
configuração ainda que sem contato 
físico entre o agente a vítima

Nesta semana abordarei o tema 
estupro de vulnerável, com análise 
voltada às vítimas menores de 14 anos.

Antes de prosseguir, contudo, 
reconheço que essa temática causa 
desconforto a muitas pessoas; mesmo 
assim, CONVIDO-OS À LEITURA,
pois conhecer e difundir informações 
sobre o assunto também é uma forma de 
colaborar com a prevenção e repressão 
desta prática criminosa, que atinge 
crianças e adolescentes.

O estupro de vulnerável (art. 217-
A, do CP – Código Penal) é um crime 
que visa proteger a dignidade sexual e 
con� gura-se quando alguém (homem ou 
mulher) tem conjunção carnal, ou pratica 
outro ato libidinoso, contra criança ou 
adolescente, menor de 14 anos. A pena é 
de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

A conjunção carnal ocorre através 
da relação entre homem e mulher 
(introdução do pênis na vagina), 
enquanto o ato libidinoso se caracteriza 
por atos de natureza sexual, diversos 
da conjunção carnal, que tenham a 
� nalidade de satisfazer a libido do agente 
(ex.: coito anal, oral, toques, masturbação, 
beijos lascivos, etc.).

Uma característica importante deste 
dispositivo reside no fato de que, ao 
contrário do estupro comum (art. 213, 
do CP), para a sua caracterização não 
se exige que a vítima seja constrangida, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal, ou a praticar outro ato 
libidinoso; basta a mera prática do ato 
que o delito estará consumado, ainda 
que exista o consentimento do menor.

A esse respeito, o Superior Tribunal 
de Justiça editou a súmula 593, 
que dispõe o seguinte: “o crime de 
estupro de vulnerável con� gura-se 
com a conjunção carnal ou prática 
de ato libidinoso com menor de 14 
anos, sendo irrelevante o eventual 
consentimento da vítima para a prática 
do ato, experiência sexual anterior ou 
existência de relacionamento amoroso 
com o agente”.

Por uma questão político-criminal, 
portanto, proibiu-se a “relação sexual” 
com menores de 14 anos, sob o 
fundamento de que, nessa idade, as 
crianças e adolescentes ainda não 
possuem o discernimento necessário 
para a prática de atos dessa natureza.

Feita essa análise, o leitor já estará 
apto a entender que, em razão de 
o tipo penal prever que o crime 
também se con� gura com a prática 
de atos libidinosos (repita-se: 
aquele diverso da conjunção carnal, 
mas que visa satisfazer a libido do 
agente), é possível a sua consumação, 
independentemente de contato físico.

Em um caso julgado em 2016, pelo 
Superior Tribunal de Justiça, um sujeito 
foi condenado por este crime pelo fato de 
ter levado uma menor de 14 anos a um 

motel, mediante pagamento, para � car 
“contemplando-a” nua (contemplação 
lasciva), mesmo sem ter havido qualquer 
contato físico entre ambos .

Em outro caso recente, julgado 
no início deste ano, pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, o 
acusado foi condenado por ESTUPRO 
PRATICADO PELA INTERNET.
Segundo informações extraídas do 
próprio processo, restou comprovado que 
o agente conheceu a vítima, que possuía 
apenas 10 anos na época dos fatos, em 
uma rede social. A partir daí, passou a 
trocar mensagens privadas, até que a 
convenceu a ligar a “webcam” e a tirar a 
roupa, a � m de que ambos praticassem, 
simultaneamente, atos de conotação 
sexual via internet, cuja descrição 
detalhada é desnecessária para os � ns 
deste escrito .

O que se quer demonstrar com 
tudo isso é que esse delito pode ser 
con� gurado ainda que não haja 
contato físico entre a vítima e o agente, 
bastando que a conduta se caracterize 
como ato libidinoso, mesmo que 
praticado à distância.

Em vista disso, visando concretizar 
a função atribuída pelo art. 227, 
da Constituição Federal, à família, 
à sociedade ao Estado, de adotar 
posturas que visem a garantir a 
proteção integral das crianças e 
adolescentes, devemos estar sempre 
atentos às novas práticas utilizadas 
por criminosos para a realização do 
seu intento, a � m de prevenir que não 
sejam submetidas a iniciação sexual 
precoce e sofram riscos imprevisíveis 
no desenvolvimento de sua 
personalidade, como alerta a psicologia.

Nesse sentido, deixo registrado o 
pensamento de que ensinamentos 
genéricas acerca dos perigos 
existentes na internet já não são 
mais su� cientes para prevenir que 
crianças e adolescentes sejam vítimas 
das diversas “armadilhas virtuais” a 
que estão sujeitas; neste ponto, deve-
se passar orientações especí� cas de 
como identi� car comportamentos que 
possam estar relacionados à violação de 
sua liberdade sexual e, mais importante, 
COMO AGIR diante de situações como 
essas, pois sabendo de seus direitos 
e que existe uma preocupação muito 
grande em preservá-los, estes seres 
em desenvolvimento se sentirão mais 
confortáveis 
em denunciar 
as ações aos 
seus familiares 
e às autoridades 
competentes.

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem 
informar que se habilitaram para casar:

CESAR GARCIA DE AVILA e CLEONICE GERHARDT. Ele é divorciado, eletricista, 
ela é solteira, auxiliar de estocagem, ambos brasileiros, naturais deste Estado/RS, 
residentes e domiciliados na Rua 31 de Março n° 820/27 nesta cidade de Roca Sales/RS. 

Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.

Roca Sales, 24 de junho de 2020.

Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11 
CEP 95.735-000 Fone/fax (0xx51) 3753-2233
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HOMENAGENS A MILTON FERNANDO
A morte do nosso colega Milton Fernando Weizenmann ainda repercute na comunidade. 

Nos últimos dias, novas mensagens foram enviadas ao Grupo Encantado de Comunicação.

>> 
“A tristeza de não poder dar um último adeus 

ao  Milton me tocou fundo, porém tenho a 
certeza que ele receberá está singela homenagem 
na dimensão em que estiver. O Milton foi 
o estrelense que veio reluzir em Encantado. 
Aqui, em pouco tempo, com seu senso de 
responsabilidade, granjeou a simpatia e a amizade 
de todos nós. Fazia jornalismo sem se omitir, 
sem deixar de se posicionar, mas , sabedor da 
força das palavras, ao pronunciá-las procurava 
sopesá-las, pois tinha plena consciência de que o 
eco das mesmas poderia ferir de morte famílias, 
reputações e até mesmo um simples mortal - isso 
é o que chamamos de jornalismo construtivo, 
saudável e sobretudo de responsabilidade. 
Querido Milton! Estejas onde estiveres, quero 
dizer-te que a alguns anos atrás Deus nos brindou 
com um jornalista aí de tuas bandas que, como 
tu, se tornou um encantadense de coração e que 
só nos deixou boas lembranças. Sentiremos tua 
falta a cada alvorecer, pois adentravas em nossos 
lares sem nem mesmo pedir licença, certamente 
porque licença é para estranhos, enquanto amigos  
e pessoas do bem entram pela porta do coração. 
Obrigado por ter dedicado todos esses anos de tua 
vida em favor de nossa gente, de ter convivido em 
nossa pequena querência  chamada Encantado. 
Só lamento não ter tido a oportunidade de ter 
convivido um pouco mais próximo de ti. Vá com 
Deus amigo MILTON FERNANDO, pois jamais 
serás esquecido!”

Décio Júnior Bergamaschi | advogado

>>
“Sinceras condolências aos familiares e colegas pela 

triste perda do competente repórter e comunicador 
Milton Fernando Weizenmann, mais uma vítima deste 
vírus implacável. Há poucos dias, tive o privilégio de 
ser entrevistado por ele na Rádio Encantado. Que Deus 
conforte a todos.”

Lasier Martins | senador

>>
“Acabo de ler o jornal opinião desta semana, que, com muito 

pesar, aborda a vida e  o passamento de Milton Fernando. 
Sempre admirei o trabalho dele e principalmente suas 
convicções. O jornalismo perdeu um grande homem. Nossos  
sentimentos à família do Milton, que tanto estimava, e dizia no 
ar que estimava, e a vocês da Rádio Encantado, que perderam 
um colega e acima de tudo um cidadão do bem. Queria 
aproveitar o momento para  sugerir a vocês que dessem o nome 
de Milton Fernando ao estúdio de onde o Milton Fernando  
enviava a sua voz a milhares de ouvintes, e um verdadeiro 
formador de opinião. Um abraço a todos.”

Celso Luiz Herold | advogado

>> 
“Entre tantas justas e merecidas manifestações 

por ocasião do passamento do Seu Milton, também 
desejamos fazer nossa homenagem a esse homem 
que muito nos ajudou, sempre pronto e participativo, 
abrindo os microfones da rádio em espaços nobres, 
para divulgar o trabalho musical do meu filho. Sua 
ampla e franca generosidade, a visão amorosa e 
humanitária sobre o que o cercava, é que deu esse 
sentido bonito a sua vida. Lamentamos sua partida 
tão precoce, mas com certeza sua trajetória não foi 
em vão. Aos familiares, a vocês da rádio, aos amigos, 
um afetuoso abraço e a certeza de que o Milton ficará 
para sempre na obra que deixou. 

Milton!
Nosso tributo de respeito e de profundo 

agradecimento. Que Deus te cuide e te guarde.” 
Rúbia e Vítor Delazeri 

>>
“É com bastante pesar que a Brigada Militar de 

Encantado recebe a notícia do falecimento de Milton 
Fernando Weizenmann, radialista da Rádio Encantado. 
Obrigado Milton pela abertura de espaço na programação 
da rádio, valorização e divulgação do trabalho policial. 
Deixamos nossas condolências à família, amigos e colegas 
do Grupo Encantado de Comunicação.”

Nilson Friedrich | 1º Tenente e Comandante do 1º 
Pelotão de Encantado; e Sargento Andrade

>>
“A diretoria, associados e funcionários do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Encantado 
e Doutor Ricardo, com muita tristeza, lamentam 
o falecimento do colaborador do Grupo Encan-
tado de Comunicação, o senhor Milton Fernando 
Weizenmann. Nossos sinceros sentimentos pela 
perda desse grande profissional que, com certeza, vai 
deixar saudades.”

Nair Bagatini | presidente do STR
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Ação quer 
arrecadar 
alimentos 
para entidades 
do Vale do 
Taquari

Live do Amor 
e dA SoLidAriedAde  
do GeCom é nesta sexta

depois da Onda de Solidariedade, Especial Pop 
Sul e Charla de Galpão é a vez da Live do Amor 
e da Solidariedade do Grupo Encantado de 

Comunicação. O evento beneficente ocorre nesta sexta-
feira (26), a partir das 20h, com transmissão pela 97.7, no 
canal do YouTube da Onda 97.7 FM e Facebook da Rádio 
Encantado, Jornal Opinião Vale do Taquari e Onda FM. 

A ação irá beneficiar o Centro de Referência e Assistência 
Social (CRAS) de Muçum, Roca Sales, Estrela e Arroio do 
Meio; a Associação Abrigo Comarca de Encantado – Lar 
das Crianças e Associação Pró-Menor de Encantado (AME) 
de Encantado; Associação Ricardense do Idoso (Ari) de 
Doutor Ricardo; e a Associação de Assistência à Infância e à 
Adolescência (Saidan) de Lajeado, com alimentos. 

A animação será com música ao vivo com Célio e Banda, 
- que tem um repertório com sucessos como “Eu sou o 
samba” de Alexandre Pires, “Atrasadinha”do Ferrugem e 
“Cheia De Manias” do Raça Negra - e os comunicadores 
Alexandre dos Santos, Henrique Pedersini, Igor Lopes 
e Vanessa Paliosa. Haverá, ainda, surpresas para quem 
interagir. 

 “Inspirados em nossos colegas, decidimos fazer uma live 
em alusão ao mês dos namorados. Foram cerca de 20 dias 
organizando, buscando patrocínio para custear a estrutura de 
som, luz e vídeo e fechando parceria com os supermercados.  
Sabemos da necessidade em ajudar o próximo tendo em 
vista que a situação de várias famílias se agravaram com a 
pandemia e nosso papel como imprensa também é contribuir 
com a comunidade. Enfim, tudo foi pensado com muito 
carinho e a noite vai ser de muita alegria, música boa e 
doações. Desde já agradecemos a todos que acreditaram 
nesta iniciativa e a quem já doou mantimentos. Não deixem 
de prestigiar!”, convida Alexandre dos Santos. 

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

Como ajudar
Quem ainda não contribuiu 

poderá fazer sua doação até às 
12h, da próxima segunda-feira (29), 
nos seguintes pontos de coleta: 

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

ROCA SALES: 
ONDA FM E
STR SUPERMERCADOS

MUÇUM: 
SUPERMERCADO VENDRAMINI
SUPERMERCADO SIGNORI – REDE 
FORT, NO CENTRO E
SUPERMERCADO MAIS FORTE, NO 

BAIRRO JOSÉ MARCOLIN

DOUTOR RICARDO: 
PIUTOSTTO SUPERMERCADO E
SUPERMERCADO LISOTT

ARROIO DO MEIO: 
DÁLIA SUPERMERCADOS 

EM LAJEADO: 
IMEC SUPERMERCADOS, NO BAIRRO 
MONTANHA E
CENTRO E
DESCO SUPER E ATACADO

ESTRELA: 
IMEC SUPERMERCADOS
STR SUPERMERCADOS
MERCADO ANTUNES 
SUPERMERCADO LANGUIRU 
MERCADO WORST E
EDEMAR CARNES. 

Durante a live estará disponível 
para doação em dinheiro o QR 
Code. Todo o valor será revertido 
em alimentos. 

CéLIO E BANDA é A 
ATRAÇãO DA NOITE 

DIVULGAçÃO

Vanessa Paliosa 
jornalista

“Sabemos da necessidade de ajudar o próximo tendo 
em vista que a situação de várias famílias  

se agravaram com a pandemia”
Alexandre dos Santos
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

80 anos
Norila Secchi Radaelli completou 80 anos de vida, na quarta-feira (24). A 

homenagem é das filhas Mariângela, Roseli, Roseméri e Kiara, dos netos Letícia, 
Paola, Caroline, Vitória, Estéfano e Tomás e de toda a família. Parabéns, Norila!

Um aninho II
Alice A. Dentee completou um aninho de vida, no último dia 3 de junho. Ela 

comemorou a data com os pais Patrícia e Marcelo.  

Um aninho I
No último dia 17 de junho esta linda caipirinha completou 

seu primeiro aninho. Betina recebe os parabéns com muito 
carinho dos pais Fabrício e Sandra Bertotti e dos avós e 
padrinhos.

Augusto 
Augusto, com três 

meses. Ele é filho de 
Cristiane de Moura 
Lorenzon e Ricardo 
Augusto Cima.  A família é 
de Encantado.

NATÁLIA VIAN

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA
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7 anos da Luiza
 Luiza de Freitas Bagnara completou 7 anos no dia 23 

de junho. Ela recebe a homenagem dos  pais Lisandro 
e Camila Bagnara. Que Deus continue abençoando e 
cuidando de cada movimento que ela fizer!

Joaby Augusto
Joaby Augusto, com dois meses. Ele é filho de José Vanderlei e Valdilene da 

Silva. 

Lavínia 
Lavínia, com três meses. Ela é filha de Patricia Machado e Jodiquiel 

Ferreira.

Pedro Henrique
Pedro Henrique, com três meses. Ele é filho de Bianca Nonemacher Scarello e 

Samuel Zanon. 

Seis anos 
Valentim Daltoé 

Schwambach, completou 
seis anos, nesta terça-
feira, dia 23 de junho, e 
recebe os parabéns com 
muitos beijos da mamãe 
Tamara Daltoé.

Dois anos 
Quem completou, 

nesta quinta-feira (25), 
mais um aninho de vida 
é o pequeno Victor dos 
Santos. Ele recebe os 
parabéns dos pais Rogério 
e Vanderléia e do mano 
Francisco. Felicidades! 

GISELE CASTOLDI

GISELE CASTOLDI

GISELE CASTOLDI
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fròtole del 
bigolin

O médico
O médico pede ao paciente que vá até 

a janela e coloque a língua para fora. O 
paciente obedece, mas depois pergunta, 
curioso:

- Que tipo de exame é esse doutor?
- Não é exame, não. É que eu não vou com 

a cara dos meus vizinhos.

Examinador
Vou fazer a primeira pergunta. Se o senhor 

responder, nada mais lhe perguntarei. 
Ficarei satifesto. Diga-me, quantos fios de 
cabelo o senhor tem?

O homem: - 265.894
Examinador: - Como chegou nessa 

conclusão?
- Homem: - Caro examinador, não se 

esqueça de que o senhor garantiu que só 
faria uma pergunta. Trato é trato.

O empregado
O empregado pede aumento de salário sob 

a alegação de que está trablhando por três.
O patrão: - Diga-me o nome dos outros 

dois, que eu mando embora.

A professora
A professora pergunta: 
- Juquinha, se 2 e 2 são 4, e 4 e 4 são 8, 

quanto é 8 mais 8?
- Ah professora! A senhora respondeu às 

duas perguntas fáceis e deixou a mais difícil 
para mim? Isso não é justo.

O maluquinho
Um maluquinho pergunta para uma 

senhora que está na calçada:
- Senhora, por favor, onde é que fica o 

outro lado da rua?
A senhora, muito paciente, mostra a outra 

calçada para o maluquinho, e ele diz:
- Engraçado. Eu estava lá e me disseram 

que era aqui.
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Esta semana será uma ótima fase para quem 
trabalha em casa ou tem sociedade com parente: sua 
experiência vai te ajudar! Você poderá sentir mais 
energia para correr atrás do que quer.  

Touro (21/4 a 20/5)
Tourinhos, com criatividade, vocês vão querer 
aprender tudo o que puderem no serviço. Talvez 
venha algum lucro com algo que encara como hobby. 
Nunca critiquei!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
De olho no seu sucesso, você deverá batalhar para 
bater suas metas. Vai que é tua! Só tome cuidado 
com a tentação da fofoca, tá? Nada de falar mais que 
a boca e perder o limite. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Nesta semana, você deverá selar boas alianças no 
trabalho! Mas, é melhor não misturar amizade com 
grana, seja para socorrer ou pedir socorro. 

 Leão (22/7 a 22/8)
Sua determinação vai permitir que você avance na 
carreira, especialmente nesta semana. Talvez receba 
um incentivo nas finanças, o que também pode ser 
visto como um avanço, né?

Virgem (23/8 a 22/9)
Virgem, meu querido, nesta semana você saberá ter 
ideias criativas para aplicar no seu futuro profissional. 
Arrase! Só não trabalhe além da conta para não 
prejudicar a saúde, combinado? A fase também é 
propícia para abandonar vícios ou começar dieta. A 
dois, estimule a cumplicidade e invista na sedução.

Libra (23/9 a 22/10)
Você vai se mostrar ambiciosa(o) e muito a fim de correr 
atrás dos seus sonhos. Aproveite essa energia! Porém, 
poderá se desentender com alguém próximo, então evite 
discussões desnecessárias, valeu? 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Esta semana será um ótimo período para estudar, 
esteja você trabalhando ou não. Além disso, um colega 
experiente poderá lhe passar conselhos valiosos - ouça e 
anote tudinho com atenção! 
 
Sagitário (22/11 a 21/12)
Como terá facilidade para aprender nesta semana, que 
tal começar um curso, Sagita? Uma notícia ruim é que 
sua rotina poderá aborrecer você, então vale apostar em 
coisas novas para não cair nessa melancolia.    

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, sei que você ama trabalhar e fazer tudo, mas 
dividir as tarefas vai fazer o serviço decolar nesta 
semana: aposte nisso! Também é uma boa hora para doar 
ou descartar o que não usa mais.  

Aquário (21/1 a 19/2)
Com pique renovado, você vai dar conta das pendências 
e mudar o que for preciso no trabalho. Brilha, meu 
cristalzinho! Só tente controlar melhor seus gastos, 
combinado?  

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixinhos, vocês saberão organizar suas coisas com 
entusiasmo e dedicação nesta semana! O trabalho em 
equipe estará abençoado, então vale apostar nisso! 
Também é provável que consiga quitar dívida - só não vai 
fazer outra depois, valeu?


