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OPINIÃO
Vale do Taquari
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FORÇA PARA RECOMEÇAR!

NESTA SEMANA, A REPORTAGEM DO OPINIÃO PERCORREU AS CIDADES DE ENCANTADO, ROCA SALES 
E MUÇUM EM BUSCA DE HISTÓRIAS DE QUEM FOI SURPREENDIDO PELA CHEIA DO RIO TAQUARI. 

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

OBITUÁRIO 10/07/2020 a 16/07/2020

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 JO

CLÁUDIO ROBERTO DA 
SILVA, vereador do MDB, 
na sessão da Câmara de 
Encantado desta semana.

“Sabe quando 
vão encarar a 
enchente como 
prioridade em 
Encantado? Só 
quando tiver 
um prefeito que 
entre água na 
casa dele”.

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

10/07 – Rudi Carlos Heinz, 81 anos.
Cemitério de Bandeirantes, Santa Catarina. Funerária Mazzarino.

14/07 – Clarice Maria Ferrrari, 68 anos.
Cemitério da Barra do Guaporé, Encantado. Funerária Mazzarino.

Mensagem de 2 anos de falecimento de 

ADÉLIA CÍCERI TOGNI
Você partiu da longa vida que teve 

conosco. Só nos resta a saudades e a 
lembrança de seus bons exemplos e 
momentos inesquecíveis. A dor de tê-
la perdido não deve fazer-nos esquecer 
a alegria de tê-la tido conosco e a 
esperança de reencontrá-la no Reino de 
Deus. Te amaremos eternamente.

ANIMAIS SOLTOS

Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Encantado, reclamam 
que alguns cabritos e porcos que estão soltos pelo local. Os animais estão 
comendo folhagens e causando estragos nas propriedades.

O VÍRUS 
INTELIGENTE

Conforme o tempo 
vai passando, 
mais descobertas 

são feitas a respeito da 
Covid-19. Já sabemos que 
a vitamina D, que nos é 
oferecida pela exposição 
ao sol, por vinte minutos, 
preferencialmente 
em horário das 10 
às 14 horas, diminui 
signi� cativamente os 
sintomas do vírus, 
conforme estudos 
alemães dos médicos 
Dr. Bernd Glauner e 
Lorenz Borsche, em um 
experimento com 780 
pacientes, publicado 
essa semana. Ainda, 
descobrimos que a 
hidróxicloroquina, aliada 
a azitromicina, teve um 
efeito de melhora nos 
infectados pelo novo 
coronavírus, quando em 
estágio inicial da doença, 
após um estudo da Henry 
Ford Health System, 
instituição americana que 
aplicou o teste com 2.451 
pacientes. Nesse estudo, 
atestou-se, ainda, que, 
dentre os cardíacos, não 
houve anormalidades 
provocadas pelo 
medicamento. Temos, 
também, a ivermectina 
que já está sendo 
administrada em alguns 
municípios e tem trazido 
bons resultados no 
combate ao vírus chinês. 

Porém, o que mais me 
impactou foi desvendar a 
inteligência desenvolvida 
pela Covid-19 nos 
últimos meses, após ela 
compreender como os 
governadores e prefeitos 

nos tratavam com 
o famigerado “� que 
em casa”. O novo 
coronavírus entendeu 
rapidamente que ele 
não pode atacar as 
pessoas nos transportes 
públicos, que tiveram 
seus horários reduzidos, 
porém, se você estiver 
de carro, certamente 
será uma vítima 
da doença. Eu � co 
pensando ainda como 
esse ser microscópico 
consegue compreender 
que seu período de 
atuação tem que 
ser após os horários 
estabelecidos pelos 
gestores e, num gesto 
até infantil, mas criativo, 
me pego imaginando 
o Corona, com seu 
corpinho espinhado, 
a postos para atacar 
assim que o badalo do 
relógio lhe permitir. 
Vejo-o, em minha 
mente, frustrado dentro 
de supermercados, 
por ser impedido de 
contaminar os clientes, 
aguardando a abertura 
das lojas chamadas 
não essenciais, para 
poder cometer o 
crime do contágio. 
Decepcionado, o 
“coroninha” passa 
pelas � las de bancos e 
lotéricas, sedento por 
contaminação, mas, 
como lhe foi negado 
pelos governadores, ele 
está à espera de suas 
vítimas nas igrejas e 
templos religiosos.

Nas ruas, o 
novo coronavírus 
sabe respeitar até o 
viés ideológico da 
população, a� nal, 
quando vê pessoas 
aglomeradas, mas 
vestidas de antifas, ele 
compreende que não 
as pode contaminar. 
Nesses casos, ele se 
desloca para outro 
setor, o de verde e 
amarelo, e contagia 
a todos que ousam 
desa� á-lo, haja vista 
que sua inteligência está 
em consonância com 
os desejos dos nobres 
governadores, prefeitos 
e da grande imprensa...
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Covid-19
Encantadense morre

Um morador de Encantado, 43 anos, 
morreu vítima de Covid-19 na terça-feira 
(14). O homem estava hospitalizado desde 
o dia 14 de maio, quando apareceram 
sintomas da doença. O encantadense 
estava internado no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre e tinha outras 
comorbidades. A vítima trabalhava em 
uma empresa de transporte coletivo da 
cidade como motorista.  Este foi o quinto 
morador de Encantado a morrer em razão 
do Coronavírus.

Boletim epidemiológico covid-19 
Total de casos considerados recuperados: 185
Total de confirmados: 194
Isolamento social: 3
Pessoas em acompanhamento domiciliar com sintomas gripais: 60
Internados: 1 na UTI   
Óbitos: 5 

Dália Alimentos realiza 
assembleia por meio de 
videoconferência e encerra 
exercício de 2019

A Cooperativa Dália 
Alimentos encerrou, 
efetivamente, o exercício 
de 2019 no último sábado 
(11). Pela primeira vez na 
história dos 73 anos da 
cooperativa, a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) 
foi realizada por meio de 
videoconferência devido 
à pandemia causada pela 
Covid-19.

Com o amparo e 
auxílio do Sicredi Região 
dos Vales, sua sede 
matriz em Encantado e 
unidades em Encantado, 
Anta Gorda, Arroio 
do Meio, Encantado e 
Guaporé, a Dália realizou 
a assembleia que estava 
programada para o mês 
de março e precisou 
ser adiada devido ao 
Coronavírus. Respeitando 
todas as exigências de 
distanciamento, uso de 
máscaras e de álcool 
gel, o encontro ocorreu 
de forma simultânea, 
reunindo na sede oficial 
da cooperativa de crédito, 
no Bairro Planalto, em 
Encantado, o presidente 
do Conselho de 
Administração, Gilberto 
Antônio Piccinini; o 
vice-presidente, Pasqual 
Bertoldi; o presidente 
Executivo, Carlos 
Alberto de Figueiredo 
Freitas; o contador, Ivo 
Villa, o auditor externo, 
Delano Colombo; o 
Conselho Fiscal, a 
Comissão Eleitoral e 
representantes dos setores 
Social e de Tecnologia da 
Informação.

Cada grupo de 
delegados ficou locado 
em uma unidade do 
Sicredi nos municípios 
de Encantado, reunindo 
a região de Encantado; 
de Anta Gorda, com as 
regiões de Anta Gorda e 
de Júlio de Castilhos; nas 
duas agências de Arroio 
do Meio, com as regiões 
de Arroio do Meio, 
Candelária e Progresso; 
e na agência de Guaporé, 
onde reuniram-se os 

grupos de Guaporé e 
Serafina Corrêa. O grupo 
de delegados da Dália 
Alimentos totaliza 74 
associados.

Piccinini realizou a 
abertura dos trabalhos, 
explicou o formato 
inédito da assembleia e 
agradeceu ao Sicredi pela 
cedência dos espaços 
para a realização dos 
encontros. Bertoldi 
fez a leitura do Edital 
de Convocação, Villa 
realizou a apresentação 
das Demonstrações 
Contábeis e Colombo 
fez a leitura do Parecer 
da Auditoria Externa. 
Já o então conselheiro 
fiscal, Eduardo Ames, leu 
o parecer do Conselho 
Fiscal, validando as 
contas do exercício que 
passou e, posteriormente, 
passou para a votação das 
contas, momento em que 
os delegados aprovaram 
por unanimidade.

Na sequência, 
Freitas falou acerca das 
destinações e sobras. 
Cada item abordado foi 
aberto para perguntas 
e esclarecimentos, não 
havendo mais dúvidas 
foram colocados em 
votação. Feito isso, 
deu-se início à votação 
para o Conselho Fiscal, 
resultando eleitos como 
membros efetivos Nestor 
Pedro Gottardi, Veridiana 
Alba e Eduardo Augusto 
Goecks e suplentes 
Daniel Frohlich, Eduardo 
Ames e Alexandre Luiz 
Pagliarini Becker.

Os presidentes do 
Conselho e o Executivo 
deram continuidade 
à pauta e aos assuntos 
gerais. Freitas explicou 
acerca do Plano de 
Metas 2020, enfatizando 
o andamento do ano 
e as perspectivas para 
os próximos meses, 
relatando os efeitos da 
pandemia causados pela 
Covid-19, da estiagem, 
da enchente e também as 
questões políticas do país. 

Citou os mercados 
interno e externo com 
otimismo, além de 
assuntos ligados às 
atividades suinícola, 
leiteira e avícola.

Piccinini retomou 
os trabalhos, com a 
prestação de contas 
do Fundo Criança 
Dália, que hoje conta 
com R$ 226 mil em 
caixa, da Retribuição 
Social e Benefício 
Sócio-fundador, 
sendo entregues em 
2019 o valor de R$ 
375 mil. Finalizou 
com informações 
relacionadas à DAP 
Jurídica, Linha Pronaf 
Cotas Partes e a 
utilização do aplicativo 
da Dália Alimentos 
via celular, para que 
os associados utilizem 
a ferramenta que 
visa a conexão direta 
e mais rápida entre 
cooperativa e produtor.

Em 2019, a 
Cooperativa Dália 
Alimentos obteve a 
receita operacional 
bruta de R$ 
1.191.204.643, sobras 
antes das participações 
nas sobras e resultados 
de R$ 44.330.026 e 
sobras a disposição 
da AGO de R$ 
18.294.328.

AvAliAção do 
presidente do 
Conselho

Na avaliação do presidente do Conselho 
de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, 
sábado (dia 11 de julho) foi um dia atípico, 
tanto para a realização da assembleia, 
quanto o formato em que foi realizada. "Em 
primeiro lugar, agradecemos ao Sicredi 
Região dos Vales por nos ceder a sua 
estrutura em diferentes pontos e cidades 
e também por compartilhar conosco a sua 
expertise para a transmissão de dados para 
que realizássemos a nossa assembleia, tão 
aguardada pelo quadro social, pelo Conselho 
e Direção da Dália. O encontro transcorreu 
normalmente, uma vez que foi possível 
realizá-la dentro do período estipulado pela 
legislação, conforme Medida Provisória nº 
931, de 30 de março de 2020. Além dos 
assuntos da ordem do dia, repassamos todas 
as informações programadas, esclarecemos 

as dúvidas, ouvimos aos manifestos e às 
opiniões de cada delegado através do chat".

Piccinini reforça que a assembleia estava 
sendo aguardada pelo Conselho e pela 
Direção da cooperativa, uma vez que o 
modelo atual precisou ser modificado em 
função da Covid-19. "A assembleia deste 
ano certamente será contabilizada como 
mais um marco histórico na trajetória de 
73 anos da Dália Alimentos. Sentimos não 
poder estar in loco com cada associado, 
mas encontramos uma maneira de encerrar 
o exercício, aprovar as contas, repassar 
informações e eleger e dar pose ao novo 
Conselho Fiscal, ao qual desejamos êxito 
na jornada. Aos que deixam o cargo, fica 
o nosso agradecimento pelo trabalho 
desenvolvido na fiscalização das operações 
da cooperativa e aos eleitos, êxito na nova 
jornada. O formato de videoconferência foi 
a maneira mais adequada para viabilizar o 
processo, encerrando mais um ciclo junto 
aos delegados que representam as três mil 
famílias associadas à cooperativa".

Assembleia conferida pelos associados da região de Encantado

CARINE MARQUES
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claudinei
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DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

Solidariedade, o 
alicerce da esperança

Passados 10 dias de uma das maiores cheias 
vividas aqui na região, a cada dia que passa 
se tem uma melhor percepção dos estragos 
provocados pela inundação do rio Taquari. A 
impressão, circulando pelas ruas da cidade, 
é de que fomos atingidos por um tsunami. 
Montanhas de entulho, residências destruídas, 
vias dani� cadas, lavouras perdidas e o 
psicológico de muitas pessoas abalado.  

O ano de 2020 tem nos colocado à prova. 
Estiagem, pandemia e agora a cheia. Ouvi muitos 
a� rmarem: 2020 um ano que devemos riscar do 
calendário. Talvez não, quem sabe, o ano que 
nos transformará em seres humanos mais fortes, 
destemidos e solidários. 

Se tínhamos exemplos de altruísmo por conta 
da pandemia, estes exemplos se multiplicaram 
agora para auxiliar as famílias e os municípios 
castigados pela rebeldia do Taquari. Não é 
possível mencionar todos. Em tempos difíceis, 
a empatia transforma. A solidariedade será a 
esperança para muitos.   

Durante a semana percorremos a região em 
busca de relatos, imagens e fatos para ilustrar a 
nossa cobertura para o Jornal Opinião. Imagens 
teríamos algumas dezenas para estampar. 
Todas de destruição e dasalento.... Aqui preferi 
destacar um outo ângulo. A do produtor rural 
Lourenço Canepelle, junto com o � lho Elias 
na linha Bento Gonçalves, interior de Roca 
Sales, que ainda contabiliza os prejuízos com 
a enchente, mostrando uma área de trigo que, 
após horas submersas pela águas embarradas, 
não se deixou sufocar e, com o retorno do sol, se 
reergueu e coloriu a paisagem de verde.....verde 
da esperança de dias melhores pela frente.  

elias e 
lourenço 
canepelle

Preocupado com os 
efeitos da pandemia na 
qualidade de vida das 
pessoas, o Saúde do 
Vale, Núcleo de Saúde e 
Segurança do Trabalho 
da ACI-E, realiza uma 
programação especial, o 
Saúde em Dia.

A iniciativa começou 
na terça-feira, dia 14, 
com a pauta “Saúde 
e Espiritualidade, 
Vida e Obra de São 
Camilo”. A atividade 
reuniu pro� ssionais do 
Hospital Bene� cente 
Santa Terezinha que 
participaram de uma 
entrevista na Rádio 
Encantado.

Na próxima semana 
serão transmitidas 
quatro lives com 
diferentes temáticas. 
A primeira ocorre na 
terça-feira, dia 21, às 
20h, e abordará “A 
difícil tarefa das mães na 
pandemia”. A webo� cina 
será coordenada pela 
psicóloga Mônica Katz, 
com a participação da 
assistente administrativo 
do Hospital, 
Marilene Daltoé, e da 
farmacêutica, Fabíola 
Matias. De acordo com 
Mônica, os conteúdos 
propostos explorarão 
os seguintes assuntos: 
os diversos papéis 
da mulher; como 
a pandemia afetou 
a vida emocional; 
relacionamento com os 
� lhos; e rotina escolar 
com as crianças.

Na quarta-feira, 
dia 22, às 11h, será 
explorado o tema “Novas 
formas de trabalhar – 
efeitos da pandemia”, 
com a psicóloga Bianca 
Kappler, acompanhada 
da técnica em segurança 
do Trabalho, Júlia 
Wolf. Segundo Bianca, 
a ideia é analisar o 
papel fundamental 
que o trabalho tem 
na vida das pessoas 
e o quanto ele tem 
mudado em relação à 
pandemia. “Dentre todos 
aspectos da pandemia, 
o pro� ssional é um 
que merece discussão. 
Vivemos um momento 
de trabalho digital, 

SAÚDE DO VALE

Núcleo da ACI-E apresenta lives
sobre mães, trabalho e filhos 
em tempos de pandemia

à distância, o home 
o�  ce. Sem esquecer 
as consequências que 
envolvem as questões 
de � m de trabalho, o 
desemprego e o impacto 
que isso causa na saúde 
mental das pessoas”, 
salienta.

Na quinta-feira, dia 
23, às 20h, a webo� cina 
“Como melhorar o 
convívio com crianças 
em desenvolvimento 
atípico” reúne a 
fonoaudióloga 
Eduarda Pazini, a 

psicóloga Bianca 
Kappler e o educador 
musical Beto Bertol. 
Conforme Eduarda, a 
live pretende repassar 
dicas fundamentais 
para os pais. “Seu � lho 
tem algum atraso no 
desenvolvimento? 
Como está sendo 
o dia por conta de 
todas restrições que a 
pandemia trouxe? Essas 
são algumas questões 
que vamos explorar. 
Quem se identi� ca 
é nosso convidado”, 

destaca.  
A última atividade 

ocorre na sexta-feira, 
dia 24, às 20h, com 
o encerramento. 
Os interessados em 
participar das lives 
devem � car atentos 
porque as vagas 
são limitadas. As 
con� rmações podem 
ser feitas pelo telefone/
Whatsapp 51.3751.2255. 
Assim que a inscrição 
estiver aprovada é 
repassado o link de 
acesso ao sistema Meet.

PRIMEIRA LIVE É NO DIA 21 DE JULHO

DIVULGAÇÃO

ELISANGELA FAVARETTO
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dilamar@rdencantado.com.br

bastidores de mais uma 
sessão da câmara de muçum

Moção 
de Apoio 

Foi aprovada por unanimidade 
a Moção de Apoio às empresas de 
transportes do município de Muçum. 
Conforme a justi� cativa, o momento 
é crítico pelo qual passam as empresas 
de transporte destinados ao turismo 
e transporte de alunos devido à 
pandemia. Seriam contempladas as 
empresas que tinham previamente 
contrato com o município de Muçum 
antes da Covid-19. 

Empresas 
Conforme os vereadores 

proponentes, o objetivo é auxiliar 
as empresas com obrigações 
trabalhistas, � scais e outras despesas. 
Os trabalhadores destas empresas não 
seriam contemplados, pois receberam 
ajuda federal através do programa 
de auxílio emergencial. A moção 
estaria sendo elaborada também pelas 
demais Câmaras de Vereadores e, 
após aprovada, será encaminhada ao 
governo estadual solicitando auxílio 
pelo período de três meses, no valor 
mínimo de R$ 5.000,00.

Recesso 
A Câmara de Muçum 

está em recesso regimental. 
As atividades normais 
serão retomadas a partir 
de agosto. A primeira 
sessão ordinária ocorre na 
segunda-feira dia 3.

Explicações 
Na sessão da Câmara de Vereadores de 

Muçum desta semana foi lido ofício de 
ressarcimento da Comercial de Alimentos 
Vendramini Ltda. Conforme o documento, 
a empresa declara o ressarcimento aos cofres 
públicos municipais de valores recebidos em 
desacordo com a tabela de preços praticável do 
estabelecimento, referentes à venda de produtos 
de copa, cozinha e material de limpeza para o 
Legislativo, além de cobrança repetida em itens. 

Equívoco 
Ainda conforme a nota, houve equívoco no 

ato de emissão de notas � scais, em que foram 
cobrados itens repetidos por falha na não-
exclusão de anotações de produtos já retirados 
anteriormente. A empresa reconhece ter sido um 
ato falho interno do estabelecimento. 

Ressarcimento 
Também, segundo a nota, a empresa ressalta 

que não houve ma-fé ou abuso ao consumidor 
e optou por ressarcir as cobranças excedidas 
no valor de R$ 492,21, mesmo de itens que 
não foram motivo de apontamento ou debate 
da Câmara de Vereadores, mas que na visão 
da empresa foram cobrados acima do preço 
praticado no estabelecimento.  

Resposta 
Recentemente, o vereador Alex Colossi havia 

cobrado explicações sobre os custos de material 
de limpeza, copa e cozinha utilizados na Câmara 
de Vereadores. Inclusive, ele havia comparado 
os valores do Poder Legislativo com a secretaria 
municipal de Saúde. 

Distorções 
No pedido, Colossi, inclusive, relatou valores 

que estariam acima do praticado no mercado e 
existiam números distorcidos nas notas � scais, o 
que para ele parece um encontro de contas para 
fechar os valores. Os valores seriam referentes 
ao último quadrimestre de 2109 e primeiros 
quatro meses deste ano. Em 2019, o presidente 
foi Amarildo Baldasso e, neste ano de 2020, a 
presidência cabe a Mateus Trojan.

Regime 
Jurídico 

Tramita na Câmara de Muçum projeto de lei 
que insitui o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Poder Executivo e Legislativo, 
suas autarquias e fundações públicas. Na 
justi� cativa, o Executivo ressalta que há 
necessidade de atualização do texto legal, 
que disciplina a relação entre os servidores, 
uma vez que a lei atualmente vigente data de 
1990, quando vigorava o Regime Próprio de 
Previdência Social.

Retirada
O Executivo retirou da Câmara de Muçum um 

projeto de lei que dispunha sobre a destinação 
de verba honorária de sucumbência do assessor 
jurídico e procurador jurídico do município e 
criava o fundo de assessoria jurídica municipal. 
Na justi� cativa, Executivo ressaltou que, 
conforme o Supremo Tribunal Federal, o projeto é 
constitucional, mas será aguardada a publicação 
no Diário O� cial.

Reprovado 
Os vereadores de Muçum reprovaram 

por unanimidade o projeto de lei de origem 
executiva que instituía o regime especial 
de compensação de horas em relação aos 
servidores dispensados do trabalho, com 
manutenção da remuneração, em razão da 
pandemia com o coronavírus. 

Justificativa 
Mesmo com a justi� cativa que o projeto 

de lei tinha como objetivo a adequação 
das normativas municipal e estadual, e 
com parecer do Tribunal de Contas para 
a aprovação, o projeto foi colocado em 
discussão sendo reprovado por unanimidade. 
A principal justi� cativa dos vereadores está 
relacionada a não previsão de retorno às 
atividades e, com isso, muitos servidores 
poderiam não ter como pagar o banco de 
horas. 

Imposto
Os vereadores de Muçum, Amarildo Baldasso, 

Carlos Eduardo Ulmi, Luis Antônio Basseto, 
Mateus Trojan e Mauro Cipriani, apresentaram 
projeto que concede desconto, isenção ou 
remissão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) incidente sobre imóveis 
edi� cados que foram atingidos gravemente pela 
enchente. Pelo projeto, as edi� cações seriam 
contempladas com a isenção ou desconto do 
imposto no ano seguinte à ocorrência

Vistas 
Em sua manifestação, o vereador Gilmar 

Marcolin se disse favorável ao projeto, mas 
que precisava de mais tempo para uma melhor 
análise e, possivelmente, apresentar emendas 
visando contemplar o número máximo de 
pessoas atingidas pela intempérie. Com isso, 
Marcolin pediu vistas e o projeto permaneceu na 
comissão de pareceres.
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COMEÇAM AS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS

As justi� cadas 
preocupações 
com a pandemia 

e a enchente passam a 
dividir as atenções dos 
políticos, candidatos 
e população com as 
eleições municipais 
deste ano. Em função da 
pandemia, o Congresso 
Nacional aprovou o 
adiamento das eleições 
municipais para o 
dia 15 de novembro 
(1º turno) e 29 de 
novembro (2º turno). 
A eleição local impacta 
diretamente nas vidas 
dos cidadãos, porque são 
escolhidos os prefeitos 
e vereadores que vão 
dirigir os municípios 
e gerir os impostos 
pagos pela sociedade. 
Omitir-se na votação, 
sob a justi� cativa de 
descrença nos políticos, 
é uma pecado que pode 
ter graves consequências 
nos próximos anos.A 
coluna de hoje visa 
prestar esclarecimentos 
a todos que estarão 
envolvidos no pleito. 
Para transmitir uma 
orientação clara e 
segura aos candidatos e 
dirigentes partidárias, 
entrevistamos o 
advogado encantadense, 
Sebastião “Chiquinho” 
Silveira, de grande 
experiência em Direito 
Eleitoral e nas questões 
jurídicas que envolvem 
a administração pública. 
Foi consultor jurídico de 
municípios e de partidos 
da região. Atualmente 
presta consultoria 
às Prefeituras de Dr. 
Ricardo e Coqueiro 
Baixo.

ORIENTAÇÕES
Ele começou sua 

análise, fazendo um 
alerta aos prefeitos, 
gestores públicos, 
partidos e candidatos 
para que tenham 
atenção com os prazos 
do calendário e as 
proibições quanto aos 
atos da administração 
municipal e da 
propaganda eleitoral. 
Considerou que 
embora seja um pleito 
diferenciado diante da 
pandemia, a Justiça 
Eleitoral mantém 
muitos regramentos que 
objetivam dar lisura e 
igualdade de condições 
aos candidatos, visando 
evitar o abuso do poder 
econômico e pressões 
sobre os detentores de 
cargos de confiança, 
e funcionários da 
municipalidade. Ele 
salienta que erros, 
mesmo por ingenuidade 
ou desconhecimento 
da legislação, podem 
comprometer o sucesso 
de uma candidatura.

COLIGAÇÕES
O advogado esclarece 

que as coligações 
sofreram uma grande 
alteração. A Emenda 
Constitucional nº 97, 
aprovada em 2017, 
estabeleceu a realização 
de coligação partidária 
apenas na eleição 
majoritária, sendo 
vedadas as coligações nas 
eleições proporcionais, 
ou seja os partidos só 
podem se coligar na 
disputa para Prefeito 
e Vice. Cada partido 
deverá apresentar uma 
lista completa com 
candidatos a vereador, 
sem se coligar com 
outras legendas. Na 
legislação está detalhado 
o sistema proporcional 
que determina as 
cadeiras alcançadas pelo 
partido na Câmara, o 
que é feito pelo cálculo 
entre do Quociente 
Eleitoral (QE) e o 
Quociente Partidário 
(QP). O Quociente 
Eleitoral é definido pela 
soma do número de 
votos válidos, dividido 
pelo número de vagas 
em disputa.

CALENDÁRIO
Ao apresentar o seguinte calendário da Justiça 

Eleitoral, Sebastião Silveira, disse que já a partir 
da próxima segunda-feira, dia 20, abre o período 
para a realização das Convenções Municipais, que 
devem ocorrer até o dia 5 de agosto.

• 11 de agosto: emissoras fi cam proibidas de 
transmitir programa apresentado ou comentado 
por pré-candidato;

• 31 de agosto a 16 de setembro: convenções 
partidárias e defi nição de coligações;

• 26 de setembro: registro das candidaturas;
• a partir de 26 de setembro: prazo para que a 

Justiça Eleitoral convoque partidos e representação 
das emissoras de rádio e TV para elaborarem 
plano de mídia;

• após 26 de setembro: início da propaganda 
eleitoral, também na internet;

• 27 de outubro: prazo para partidos políticos, 
coligações e candidatos divulgarem relatório 
discriminando as transferências do Fundo 
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (Fundo Eleitoral);

• 15 de novembro: primeiro turno da eleição;
• 29 de novembro: segundo turno da eleição;
• até 15 de dezembro: encaminhamento à Justiça 

Eleitoral das prestações de contas de campanha do 
primeiro turno;

• até 18 de dezembro: diplomação dos 
candidatos.

PROIBIÇÕES (I)
Embora seja uma eleição diferenciada diante dos protocolos 

sanitários, o advogado alerta prefeitos e gestores públicos, 
mesmo que não sejam candidatos, sobre ações administrativas 
que podem ser apontadas como coação eleitoral. Neste 
sentido, destacou que o gestor precisa adotar cautelas 
adicionais, principalmente nos atos praticados por agentes 
políticos eletivos, como também, assessores, Secretários, 
servidores e trabalhadores públicos vinculados diretamente 
ao Município e contratados pelo Poder Público. Sebastião 
Silveira apontou o inciso 10, do artigo 73 da Lei 9504/97 
que trata de normas de programas sociais, projetos novos e 
benefícios concedidos à população a partir de 1º de janeiro 
deste ano. Por se tratar de um ano eleitoral, estão proibidos 
até 31 de dezembro ações do Governo, obras, programas e 
serviços que possam ser entendidas como interesse eleitoral 
na concessão de benefícios. Ele frisou que não está permitida a 
adoção de programas econômicos, de incentivo e de fomento 
à indústria, comércio e serviços, pois caracteriza distribuição 
gratuita de bens, valores e benefícios. E ainda programas 
adicionais de recuperação fi scal, descontos não usuais de 
tributos, parcelamentos até então não executados, isenções 
novas, ampliações de isenções existentes e outros benefícios 
não realizados pela administração em períodos anteriores. 
Apesar do contexto, mesmo em ano eleitoral e agora diante 
da pandemia e, principalmente, a demanda por ações para 
enfrentar as consequências das enchentes, o Dr. Sebastião 
salientou que as questões de natureza política e partidária 
devem ter controle e fi scalização. A prestação de serviço 
público não pode ser paralisada ou mesmo prejudicada, 
pois atingiria o cidadão que mais necessita do auxílio da 
municipalidade. Por outro lado, a Prefeitura não pode parar 
com a execução dos projetos de seu Governo.Por isso, sugere 
que em caso de dúvidas sobre a execução de projetos e 
programas, a atitude mais correta é consultar o Ministério 
Público da Comarca, justifi cando com a legislação autorizativa 
e as correspondentes dotações orçamentárias aprovadas pelo 
Legislativo. A concessão de benefícios e concessões deve ser 
registrada com declarações e assinatura de recebimento dos 
benefi ciados, fotografi as, e outras formas de comprovação.

PROIBIÇÕES (II)
Existem ainda proibições detalhadas na legislação que devem 

ser bem analisadas pelas assessorias jurídicas das Prefeituras 
e dos partidos, para se inteirar sobre as restrições no processo 
eleitoral. O advogado “Chiquinho” Silveira exemplifi ca que 
é vedada a participação de candidatos nas inaugurações de 
obras públicas. Estão proibidas: nomeações e contratações 
ou demissões sem justa causa de funcionários, nos três meses 
que antecedem a posse dos eleitos; fazer pronunciamentos 
em cadeia de rádio fora do horário gratuito; e não podem 
ser contratados shows pagos com recursos públicos nas 
inaugurações de obras. O site ofi cial do Município, nos três 
meses que antecedem o pleito, não poderá divulgar matérias 
referentes a obras, inaugurações ou notícias favoráveis ao 
Governo. Só será permitidas a veiculação de atos legais. O 
advogado destaca que, como o ano de 2020 encerra mais um 
mandato dos gestores, portanto uma situação diferenciada 
dos três exercícios anteriores, os Prefeitos devem observar 
os dispositivos da Lei Complementar 101/00 que entrou 
em vigor em maio de 2000 e da Lei de Crimes Fiscais, em 
compatibilização da legislação eleitoral. Assim, vão evitar 
possíveis responsabilidades civil e penal.

PROPAGANDA ELEITORAL
Os partidos precisam analisar com cuidado o capítulo das 

proibições na propaganda eleitoral. No rádio e Internet a 
propaganda iniciará no dia 15 de agosto, não sendo permitida 
a sua antecipação. O advogado frisou que não é permitida 
propaganda política paga no rádio e também peças publicitárias 
que ridicularizem candidatos e partidos. Também está vedada, 
no período da campanha, a realização de enquetes relacionadas 
ao processo eleitoral. Quanto ao contato com o eleitor, pode 
haver a contratação e uso de automóveis ou veículo tracionado 
por animal para a divulgação sonora de mensagens eleitorais 
e jingle de campanha. Neste ano, a propaganda no rádio e TV 
começarão 35 dias antes da data das eleições. Serão dois blocos 
de 10 minutos de segunda a sábado, apenas para Prefeitos. E 
70 minutos de inserções de 30 e 60 segundos de segunda a 
domingo (60% do tempo para vereador e 40% para Prefeito). 
Na Internet, a propaganda será permitida nos sites do candidato 
e do partido com endereço comunicado à Justiça Eleitoral. Na 
legislação estão defi nidos os tamanhos das peças para adesivo 
de carros e nos bens particulares.

COMÍCIOS
Segundo o advogado Sebastião Silveira, a legislação estabelece 

que os comícios possam ser realizados entre 8 horas até 24 
horas. No entanto,  acredita que a Justiça Eleitoral poderá 
decidir mudanças como forma de evitar aglomerações, com 
base na posição de infectologistas que estão assessorando o 
TSE. Existe um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados para 
proibir a realização de comícios enquanto perdurar o estado de 
emergência da pandemia.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
Possíveis candidatos na eleição de novembro, como vice-

prefeitos, vereadores que assumiram a Prefeitura, devem ter 
se desincompatibilizado nos seis meses que antecedem o 
pleito. O Prefeito que desejar concorrer a vice-prefeito deve 
ter renunciado nos seis meses antes da eleição. Integrantes de 
entidades particulares sem fi ns lucrativos, como Apae, não 
precisam se desincompatibilizar dos cargos. Mas, os membros 
do Coredes devem sair três meses antes do pleito.

BIOMETRIA
As eleições não terão biometria porque o Tribunal 

Superior Eleitoral atenderá a recomendação apresentada por 
infectologistas. O entendimento é de que a leitura das digitais 
poderia provocar fi las e aglomerações. A decisão foi tomada 
pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

CIDADANIA
Por fi m, a coluna reitera que é responsabilidade de toda a 

população votar. É o exercício da cidadania. Não podemos nos 
omitir e depois fi car se lamentando ou criticando os eleitos.
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ENCHENTE HISTÓRICA

HORA DE RECOMEÇAR
Recomeçar. Esta é a meta das famílias, empresas e entidades atingidas pela enchente do rio Taquari, 

na quarta-feira (8). Desde a semana passada, em Encantado, Muçum e Roca Sales foram organizados 
locais de cadastro e distribuição de alimentos, roupas e cestas básicas para as famílias atingidas. 

O Opinião percorreu os três municípios e, ao mesmo tempo que constatou cenas tristes, também 
encontrou exemplos de solidariedade e vontade de reconstruir a vida.

Reportagem: Elisangela Favaretto

“Foi terrível e 
desesperador”

Em Encantado, a equipe da secretaria de Obras Públicas trabalhou na limpeza  
dos bairros atingidos para que as famílias pudessem retornar aos seus lares

Terezinha 
Rodrigues 
precisa 
reconstruir 
a casa

DIVULGAÇÃO

ELISANGELA FAVARETTO

A senhora Terezinha Rodrigues, 64 
anos, moradora do bairro Navegantes 
sempre foi afetada pelas enchentes, mas 
relata que esta foi a maior de todas. “Essa 
enchente foi a que fez mais estrago na 
minha vida. Foi terrível. Desesperador. 
Eu moro próximo do rio e por volta das 
5h já tinha água chegando. O caminhão 
era pequeno para carregar as coisas e 
por isso não conseguimos levar tudo 
de uma só vez. Ficaram as camas, o 

roupeiro, fogão, bidê e a penteadeira. Se 
foram as paredes, o assoalho, caiu o forro 
e o telhado do banheiro arrebentou. 
Sobraram apenas as quatro paredes, mas 
mesmo assim eu tenho que voltar para 
casa, pois só tenho aquela. Minha família 
trabalhou o final de semana inteiro 
limpando e tirando fora o que não 
prestava”, relata Terezinha, que está na 
casa da filha e necessita de doações para 
reconstruir a casa. 
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Sílvio Alexandre Dias Fortes, 47 
anos, está com a esposa, os filhos 
e os cachorros no Parque. Eles 
moravam nas proximidades do 
Caminhódromo. “A casa era de dois 
pisos e ficou tapada. Perdemos quase 
tudo. Conseguimos tirar o fogão, o 
freezer, o colchão de casal e outro de 

solteiro. Ganhamos uma geladeira, 
uma máquina de lavar roupa, 
algumas roupas doadas pelo Cras 
e por amigos, colchão, cobertores 
e recebemos uma cesta básica para 
fazer comida no Parque e aqui, o 
pouco que nós temos, nós dividimos. 
Um ajuda o outro”, explana.

Outra angústia vem da senhora 
Solange Pereira Nunes, 65 anos, e do 
filho Leonardo Pereira Nunes, 32 anos, 
que também residem no Navegantes. 
A água chegou à residência deles por 
volta das 4h20min e não conseguiram 
salvar nada. Desde a quarta-feira (8), 
estão abrigados no Parque João Batista 
Marchese.  “Quando a chuva parou, 
nós pensamos que a água não iria 
subir, mas quando fomos ver já estava 
na calçada da casa e logo encheu tudo. 

Agora só temos o que ganhamos aqui 
no Parque”, comenta Nunes. 

Entretanto, apesar das dificuldades, 
a convivência com outras pessoas que 
passaram pela mesma situação desperta 
a solidariedade e o respeito. “A gente 
não está num hotel e por isso tem que 
se adaptar com os outros. Tem pessoas 
que eu nunca pensei que ia conhecer na 
vida. A gente conversa, empresta uma 
faca, uma colher e um garfo e assim 
forma uma família”, destaca. 

Sílvio Alexandre Dias Fortes estava com  
a família e os cachorros no ParqueSolange e o filho Leonardo Pereira Nunes

Verificação da 
temperatura e 
orientações às  
famílias

“Foi uma 
destruição 
total”

Nem a sede 
da Associação 
Encantadense de Defesa 
dos Animais (Aeda) 
escapou da fúria do rio 
Taquari. “Praticamente 
tivemos que recomeçar 
do zero. Perdemos 
três gatinhos ariscos 
que foram levados 
pela enchente. Os 
cachorros foram salvos, 
mas as casinhas foram 
quebradas. Eles estão 
em abrigos temporários, 
na Pousada e em lares 
temporários. Nesta 
semana nós ganhamos 
material de limpeza 
e alimentos, mas foi 
uma destruição total”, 
desabafa a integrante da 
entidade, Salete Ferreira. 
No momento a Aeda 
precisa de mão de obra 
masculina para ajudar na 
recuperação do local. 

“Nós pensamos que a 
água não iria subir”

Enquanto as famílias estiveram 
alojadas no Parque, a Secretaria da 
Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social e o Centro de Operações 
Emergenciais (COE) realizaram a 

verificação da temperatura corporal. 
Os profissionais também orientaram as 
famílias sobre sinais e sintomas do novo 
coronavírus e leptospirose, bem como 
reforçaram o uso da máscara. 

Saúde realizou a verificação da temperatura  
de todas as pessoas alojadas no Parque

Aeda também 
sofreu com a 
inundação

“Perdemos 
quase tudo”

ELISANGELA FAVARETTO

ELISANGELA FAVARETTO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Em virtude da 
inundação, a empresa 
Fontana paralisou as 
atividades por cerca de 
20 horas. A água entrou 
em setores que nunca 
haviam sido afetados e a 
produção foi retomada, 
de forma parcial, 
somente na manhã da 
quinta-feira (9). Nesta 
semana a direção e os 
funcionários realizam o 
levantamento das perdas 
e a conferência do que 
foi atingido.

“Estamos na etapa 
de reconstrução. O 
alagamento maior 
ocorreu na quarta-
feira entre 6h30min e 
7h da manhã, quando 
tivemos que desligar 
tudo. No outro dia, 
por volta das 5h30min 
começamos a trabalhar 
parcialmente numa 
área que conseguimos 
recuperar logo. Nessa 
enchente, que foi a 
maior, tivemos atingida 
a área de produção, o 
que nas outras vezes 
não havia ocorrido. 
Na enchente anterior 
a área da produção foi 
atingida, mas foi perda 
zero, porque entrou uma 
pequena laminazinha de 
água. Desta vez atingiu 
máquinas, produtos, 
materiais e por isso 
estamos apurando 

Quinta do Vale 
Na empresa Quinta do Vale, conforme o sócio 

proprietário, Alvimar Lisot, a água atingiu a sala 
de máquinas e toda parte de produção, além 
do refeitório e da sala de inspeção. “Estamos 
trabalhando parcialmente, fazendo recuperação 
de máquinas e equipamentos. Esperamos retomar 
produção completa na próxima semana”, aponta. 

Galeria no Porto XV
Moradores do Porto XV ficaram assustados com a 

força da água que arrancou parte da estrutura de uma 
galeria, da rua, dos paralelepípedos, árvores frutíferas, 
da cerca e parte do pátio das casas. “A água subiu, 
entrou na garagem do meu filho, na piscina e formou 
uma cachoeira. Logo inundou e foi cavando tudo. 
Onde passou, levou tudo embora. É a primeira vez 
que isso acontece e nós moramos há quarenta anos 
aqui. Agora precisa ser feito o aterro, mas a Defesa 
Civil já veio olhar o estrago”, explica o casal Paulo 
Sérgio Führ, 69 anos, e Maria Lurdes Capellari Führ, 
74 anos. A família não perdeu o material que estava 
dentro de casa, mas na quarta-feira precisaram tirar 
água duas vezes da residência. Conforme a assessoria 
de imprensa da Prefeitura de Encantado, ainda não 
tem data definida para iniciar a recuperação da 
galeria, pois neste momento a prioridade é retornar 
as pessoas atingidas pela enchente para as suas 
residências.

PREJUÍZOS NA FONTANA

EMPRESA PAROU 
POR 20 HORAS

Inundação atingiu várias partes da 
empresa Quinta do Vale

DIVULGAÇÃO

a situação”, explica 
o diretor, Maurício 
Fontana. 

Conforme Fontana, 
a velocidade da água foi 
muito rápida e por isso 
não conseguiram salvar 
muitas coisas. “A maioria 
dos colaboradores mais 
antigos da empresa, como 
tinham experiência de 
outras enchentes, não 
se preocuparam muito, 
porque até certo ponto 
ela estava lenta e não 
representava grande risco. 
Entre 7h30min e 8h, o 
rio começou realmente 
a subir numa velocidade 
nunca vista antes. Foram 
praticamente sete ou oito 
horas em que ele subia 40 
a 50 cm por hora”, detalha. 

Materiais da empresa 
já foram encontrados 
a cerca de quatro 
quilômetros. Além disso, 
funcionários da área de 
mecânica e manutenção 

precisam revisar todas as 
máquinas afetadas, fazer 
a recuperação, a limpeza 
para posteriormente 
colocá-las em uso 
novamente. 

“Não teve perda 
humana, graças a Deus, 
tivemos somente perdas 
materiais. Colaboradores, 
funcionários e gerentes 
lutaram bastante para ter 
a perda minimizada e 
isso é um agradecimento 
formal que a direção 
faz a todos, por tudo 
o que fizeram e ainda 
estão fazendo pela 
nossa empresa. Agora 
é levantar a cabeça e 
procurar fazer o que 
sempre se fez, que 
é buscar a melhoria 
contínua, trabalhando 
melhor e com relação 
a prevenção disso, pois 
como é um desastre 
natural, a gente não tem 
muito o que fazer. Eu 

sei que a cada grande 
cheia, Encantado discute 
alternativas para tentar 
evitar isso, minimizar 
este efeito, mas vemos 
que o tempo vai 
passando e acaba não 
se fazendo muita coisa”, 
ressalta. 

fontana ficou 
totalmente 
alagada

rua coronel 
sobral, em frente à 
fontana

DIVULGAÇÃO

VANESSA PALIOSA

casal ficou 
assustado 
com a força 
da água
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Após debates na sessão da Câmara 
de segunda-feira (13), os vereadores 
de Encantado elaboraram um ofício 
com sugestões ao Executivo para que 
sejam implantadas nas ações de auxílio 
às famílias e empresas atingidas pela 
enchente do Rio Taquari. O ato de 
entrega do documento ocorreu na 
quarta-feira (15) no Auditório Brasil do 
Centro Administrativo Municipal.

As 12 propostas
- Retirada da creche do bairro 

Navegantes e o novo prédio ser 
construído ao lado do posto de 
Saúde;

- Retomar Projetos 
Habitacionais;

- Buscar junto à Corsan e RGE, 
a isenção das tarifas de água e luz 
pelo período de três meses para as 
famílias atingidas;

- Estruturar um Conselho 
Municipal e Regional de Defesa 
Civil e aprimoramento do sistema 
de monitoramento/prevenção/ 
enfrentamento de desastres 

naturais, especialmente as 
inundações, programa com dados 
históricos;

- Cadastro das famílias com 
visita dos servidores às residências; 

- Implementação do aluguel 
social, da mesma forma que o 
governo estadual;

- Compra de EPI’s para proteção 
da Covid-19;

- Fornecimento de kit escolar e 
compra de tablets para os alunos 
que necessitam; 

- Auxílio na compra de 
material de construção, móveis e 
eletrodomésticos;

- Isenção da cobrança de alvarás 
para as empresas atingidas;

- Divulgação e orientação da 
forma do saque do FGTS aos 
atingidos;

- Buscar junto aos governos 
estadual e federal linhas de créditos 
emergenciais a atender demandas 
de empresas atingidas pelas 
inundações, com “juro zero” e seis 
meses de carência e oficiar a todos 
os parlamentares federais pedindo 
apoio junto aos bancos oficiais.

VEREADORES ENTREGAM 
AO PREFEITO SUGESTÕES 
PARA AJUDAR ATINGIDOS 
PELA ENCHENTE

ENCONTRO OCORREU NA QUARTA-FEIRA (15)

DIVULGAÇÃO

A maior enchente da 
história de Encantado 
trouxe prejuízos a cerca de 
800 famílias. A elevação 
máxima do Rio Taquari 
chegou a 20m27cm na 
quarta-feira, dia 8, e atingiu 
11 bairros da cidade. 
Segundo levantamento da 
Defesa Civil local, três mil 
pessoas foram afetadas. 
Muitas delas ficaram apenas 
com a roupa do corpo. 

Atenta e preocupada 
com esse cenário 
devastador, também 
agravado pela recente 
estiagem prolongada e a 
pandemia do coronavírus, 
a Associação Comercial e 
Industrial de Encantado 
(ACI-E) mobilizou os associados e 
intensificou a promoção de ações a favor 
da comunidade encantadense. 

Conforme a secretária executiva 
da ACI-E, Bernardete Rissi, ainda 
na quarta-feira, alguns associados, 
de forma espontânea, procuraram a 
entidade dispostos a doarem alimentos 
e cobertores. “Recebemos dezenas de 
cobertores, marmitas, lanches, alimentos 
e cestas básicas”, disse. Na quinta e sexta-
feira, dias 9 e 10, foram entregues mais 
de cinco mil litros de água mineral, 500 
litros de água sanitária para limpeza das 
casas e 70 kits de limpeza, com vassoura, 
pano e água sanitária.

Nesta semana, sempre em iniciativas 
conjuntas com os associados, foram 
comprados, direto na fábrica, 60 unidades 
de colchões de casal e de solteiro. Outras 
40 unidades serão adquiridas nos 
próximos dias. “Os desafios são muitos, 
mas o empresário encantadense e do Vale 
do Taquari se mostra solidário e arregaça 
as mangas para ajudar o próximo, seja em 
doação monetária, bens ou esforço físico”, 
constata Bernardete.

As redes sociais e o site da ACI-E 
também foram utilizados para divulgar 
as ações. Além do pedido por doações, 
por meio da campanha “Vamos ajudar? 
Doe!”, as postagens orientavam as famílias 
atingidas pela enchente a fazerem o 
cadastro no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS). 

Para Lucas Schneiders, coordenador 
da Parceiros Voluntários de Encantado, 
ONG integrada à ACI-E, os movimentos 
de solidariedade gerados durante 
a pandemia e agora na enchente 
demonstram que as pessoas perceberam 
que a união faz a diferença. “A ACI-E, 
junto aos seus associados, demonstra 
isso através de gestos solidários, os quais 
certamente auxiliam a recuperação das 
famílias atingidas pela cheia. Também 
precisamos do envolvimento e iniciativa 
da comunidade para que as ações 
possam alcançar os resultados esperados”, 
comentou.

O presidente da ACI-E, Rafael Fontana, 
agradeceu aos associados que puderam 

colaborar com as doações e chamou a 
atenção ainda para a mobilização da 
comunidade regional para ajudar as 
famílias afetadas pela enchente, não só em 
Encantado, mas também nos municípios 
vizinhos de Muçum e Roca Sales. “A 
solidariedade que estamos presenciando 
é emocionante. Nós, como uma entidade 
que defende o trabalho em união, não 
poderíamos deixar de estarmos juntos 
nesse momento complicado para muitas 
pessoas”, afirmou.

Carta aos 
Congressistas 
gaúchos

A ACI-E assina, em conjunto com a 
Administração Municipal de Encantado, 
Câmara de Vereadores e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), uma carta 
de reivindicações encaminhada aos 
deputados federais e senadores gaúchos no 
Congresso Nacional. 

Conforme Rafael Fontana, outra 
situação que preocupa as lideranças 
encantadenses são os prejuízos sofridos 
pelas empresas. Conforme levantamento, 
mais de 150 empreendedores individuais, 
micro, pequenas, médias e grandes 
empresas tiveram seus estabelecimentos 
invadidos pela água. “Sem contar os 
profissionais liberais, os prestadores de 
serviços e os MEIs, que também sofreram 
perdas”, acrescenta Fontana. “Foram danos 
nos estoques, equipamentos, dias parados. 
Isso vai causar transtornos. Por isso, a 
ACI-E também está engajada em buscar 
soluções que possam diminuir o impacto 
econômico a essas empresas”.

Entre as demandas solicitadas estão o 
reconhecimento imediato por parte da 
Secretaria Nacional da Defesa Civil da 
situação de emergência no município, a 
agilidade na liberação de recursos, seja 
por meio de linhas de crédito ou por 
emendas parlamentares, e a prorrogação 
e a suspensão do pagamento de impostos 
aos atingidos.

ACI-E concentra ações 
em auxílio A MORADORES

Doações de 
outros município

Nos últimos dias, 
vários municípios 
mandaram 
caminhões 
carregados de 
donativos, entre eles, 
Doutor Ricardo, 
Anta Gorda, Nova 
Bréscia, Arvorezinha, 
Garibaldi, Capitão, 
Ilópolis, Boa Vista do 
Sul e Santa Tereza.

DIVULGAÇÃO
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MUÇUM

município decreta estado 
de calamidade pública

Em Muçum, 523 famílias sofreram 
algum dano pelas enchentes, o 
que gerou consequências para 
1.830 pessoas. Cinco famílias estão 
abrigadas no ginásio, além de outras 
que estão em casas de parentes e 
amigos. A limpeza de ruas está sendo 
realizada e o município decretou 
estado de calamidade pública. 
Segundo o prefeito, Lourival de Seixas, 
estima-se um prejuízo que gira em 
torno de R$ 10 milhões, contando 
com a cheia, deslizamentos de terras, 
queda de postes, entre outros. 

O município contou com a ajuda 
de cidades vizinhas. Para a limpeza 
de ruas e o carregamento de entulhos, 
por exemplo, a Administração 
Municipal, através da Secretaria 

de Obras, recebeu nos últimos 
dias auxílio de Dois Lajeados e 
Vespasiano Corrêa. Estas Prefeituras 
disponibilizaram máquinas e 
caminhões para atender a grande 
demanda. Além de máquinas, Dois 
Lajeados direcionou a Muçum 
funcionários para o trabalho braçal. 
Além disso, várias cidades doaram 
roupas, móveis, alimentos, entre 
outros materiais.

A Prefeitura de Muçum agradece o 
apoio. Segundo o secretário de Obras, 
Paulo Ricardo Belotti, esta ajuda tem 
feito a diferença. “Sem a colaboração 
que vem de fora do município, não 
sei como e quando conseguiríamos 
atender todo o serviço gerado pela 
cheia”, pontua.

A farmacêutica, Loriane Pedretti 
e o marido Oberdan da Conceição 
possuem uma empresa de distribuição 
de leite para sorveterias de Encantado. 
O estabelecimento foi atingido pela 
primeira vez e no prédio ao lado, 
onde residem, a água entrou no 
primeiro andar, numa altura de 30 
centímetros, o que ocasionou a perda 
de materiais, como fogão a gás, pia 
e balcão. “Nós monitoramos o rio. 
À 1h da manhã de quarta-feira (08) 
vimos que ele estava em 16 metros e 
começamos a subir algumas coisas 
que estavam no escritório da empresa, 
mas achamos que o rio não ia subir 
tanto. Amarramos as caixas contra os 
pilares porque achamos que não ia ter 
problema e ficamos monitorando. Às 
5h da manhã estávamos no local, pois 
o rio já havia chegado na empresa e nós 
precisamos sair”, explica Loriane. 

A farmacêutica ajudou outras 
pessoas e continuou o monitoramento, 
através das fotos enviadas pela vizinha 
da empresa, que possui câmeras. Às 

14h30min, o rio já estava na metade da 
janela do escritório. “Nesse momento 
lembro que comentei com o meu pai, 
que havíamos erguido pouco e que 
ia molhar as coisas. Uma hora depois 
recebi o vídeo de tudo descendo. A 
nossa câmera fria ficou contra uma 
árvore, mas conseguimos salvar. 
Também salvamos o motor”, detalha.

O receio de perder novamente o que 
foi construído, gera incertezas para o 
casal.  “A gente não sabe se vai voltar 
para cá, pois temos medo de fazer tudo 
de novo e perder. Vamos esperar passar 
essa semana, sentar e ver o que fazer. 
Se voltarmos a fazer a empresa aqui, 
faremos o básico, que é a estrutura para 
colocar a câmera fria e um telhado para 
proteger do sol. O nosso forte começa 
em agosto e vai até o final do verão. Até 
o mês que vem temos que ter tudo em 
ordem. A nossa sorte é que não perdemos 
produtos. Foram apenas algumas caixas e 
a estrutura. Eu nunca tinha passado por 
isso e não dava para ficar perto porque 
tinha correnteza”, explica. 

‘‘A GENTE NÃO SABE SE  
VAI VOLTAR PARA CÁ’’

Loriane Pedretti, com a filha Vitória onde era a empresa

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

ELISANGELA FAVARETTO

água invadiu o cemitério e  
deixou um rastro de galhos e entulho

Famílias puderam retirar doações no salão Paroquial
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Nem o morador mais 
idoso do bairro Fátima 
escapou e por causa da 
enchente está com a sua 
casa interditada. Mário 
Coletti, 86 anos, não 
conseguiu tirar nada e 
está com apenas algumas 
peças de roupa que foram 
doadas pelo  vizinho. 
Agora ele reside com 
familiares. 

“Ainda bem que 
não foi rio abaixo. 86 
anos e deu isso aí. Eu 
não acreditava que a 
água ia atingir minha 
casa, nunca entrou 
no assoalho. Nunca 
aconteceu isso na vida. 
Só consegui pegar os 
documentos. O resto foi 
tudo”, desabafa. 

O vizinho Graziano 
de Matos tentou ajudar. 
“Ele estava com a gente 
e nós tentamos tirar 
as coisas, mas não deu 
tempo. Não esperávamos 
que ia acontecer isso. 
Foi um susto para todo 
mundo. O que deu para 
salvar, a gente salvou. 
No meu mercado a 
água entrou 1m35cm. 
Na enchente de 2001 
entrou 60 cm. Da Igreja 
para cá, andávamos de 
caíco e tinha bastante 
correnteza”, relembra. 

“FIQUEI UMA 
NOITE SEM 
DORMIR”

Ovideo José Brum, 65 anos, também ficou 
apavorado com a situação.  “A água foi vindo. Eu 
estava em casa só com três cachorros, pois minha 
filha levou minha esposa para a casa dela. Fiquei 
uma noite sem dormir e no outro dia por volta 
das 9h, o vizinho veio buscar três televisões e a 
centrifuga. Esta é a segunda enchente  em que sou 
atingido e esta foi bem superior. Agora é hora de 
recomeçar”, comenta. No domingo (11), Ovideo 
realizou a limpeza da residência. Ele também 
conseguiu salvar a geladeira e o freezer. 

AOS 86 ANOS, MORADOR DO BAIRRO 
FÁTIMA TEM A CASA INTERDITADA

estrutura 
da moradia 
ficou 
destruída

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

“Nunca aconteceu isso na vida. Só consegui pegar  
os documentos. O resto foi tudo.”

mário coletti

Brum passou 
o domingo 
limpando a 
casa
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ROCA SALES

O município de Roca Sales também foi 
fortemente atingido pela enchente. Nesta 
semana, equipes da Prefeitura realizaram a 
limpeza das vias públicas e o recolhimento 
dos entulhos. Entidades e municípios vizinhos 
auxiliaram na doação de alimentos, roupas e 
outros materiais para as famílias atingidas. 

Na Brigada Militar, a água começou a entrar 
por volta das 3h da madrugada do dia 8, mas 
em torno das 19h30min do dia anterior, os 
policiais que estavam de plantão, já começaram 
a recolher alguns materiais para minimizar as 
perdas. Conforme o segundo sargento, Cláudio 
Alves, 50 anos, houve danos em documentos, 
materiais da cozinha, alojamento, no depósito 
onde havia materiais de arquivo, além de 
computador, impressora e ar condicionados. 
Também ocorreram rachaduras no prédio, em 
alguns lugares o piso cedeu e houve problemas 
na garagem de madeira que terá de ser demolida. 
Os policiais salvaram armamentos, munições, 
coletes, viaturas e a parte de informática que 
foi adquirida a pouco tempo. Nesta semana foi 
realizada a limpeza. 

“Praticamente o que sobrou está guardado na 
Companhia em Encantado e a outra parte numa 
escola de Roca Sales, mas desde o primeiro dia, 
após a enchente, a Brigada não se faz presente de 
forma física na base. Agora a base é Encantado. 
O nosso pelotão foi transferido para lá por 
termos mais meios. O pessoal assume o serviço 
no seu horário e se desloca para Roca Sales, mas 
o administrativo é feito lá. Em todas as enchentes 
entra água e por isso não temos mais condições 
de usar o espaço”, ressalta o segundo sargento. 

A senhora Therezinha Schuck, 67 anos, 
moradora da rua Leopoldo Marder, também 
teve a casa atingida e perdeu praticamente tudo. 
“Salvei a geladeira e o fogão, o restante foi tudo. 
Não dá para acreditar que isso aconteceu, perder 
tudo o que a gente tinha”, comenta. 

GRAVES PREJUÍZOS NA 
CIDADE E NO INTERIOR

Perdas na 
agricultura 

Lourenço Canepple, da 
Linha Bento Gonçalves, 
interior de Roca Sales, teve 
muitos prejuízos com a cheia 
do rio Taquari. “Por volta 
das 5h, quando levantei 
para ordenhar, percebi que 
a água estava chegando 
no potreiro, próxima dos 
galpões. Geralmente sobe 
cerca de 20 a 30cm por 
hora, mas naquele dia estava 
subindo cerca de  50 a 60cm 
e com isso percebemos que a 
enchente seria grande e que 
ia passar daquela que houve 
em 2001”, explica. 

Na propriedade, algumas 
plataformas usadas para 
colher milho e soja ficaram 
debaixo da água. O prejuízo 
maior foi na lavoura de trigo. 
Em torno de 15 hectares 
ficaram submersos por 
várias horas e a família ainda 
não sabe se a cultura irá se 
recuperar. Dois hectares 
e meio de milho safrinha 
para silagem, que estavam 
no ponto para a colheita, 
ficaram debaixo da água. 
70% da pastagem foi perdida 
e com isso diminuíram o 
pasto e produção leiteira.  

Água 
invadiu a 
propriedade 
da família 
Canepple

Therezinha Schuck 
mostra até onde 
a água entrou no 
segundo piso

ELISANGELA FAVARETTO

ELISANGELA FAVARETTO

DIVULGAÇÃO

Limpeza da sede da Brigada Militar ocorreu nesta semana
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doutor ricardo
>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

AGRICULTURA - 
MAIS DE R$1 MILHÃO 
EM INCENTIVOS

A Administração Municipal 
vem intensificando o apoio na 
diversificação da produção agrícola 
em Doutor Ricardo. Entre os anos 
2017 a 2019 foram investidos mais de 
R$1 milhão na agricultura, incluindo 
duas terraplanagens de 2020. São 
várias famílias do município que se 
mantém no campo e empreendendo na 
diversificação agrícola como forma de 
aprimorar e qualificar a produção com 
a expectativa de melhorar a qualidade 
de vida da família e a estrutura na 
propriedade.

 Entre as formas de incentivos 
públicos aos produtores ricardenses

para serviços da agricultura e 
agroindústrias, está a terraplanagem; 
transporte de areia, brita, calcário; 
atendimento veterinário 24h; milho 
pelo sistema troca-troca; silagem; 
cisternas e limpeza de aviários. Neste 
ano, em função de ser ano eleitoral, 
existe a impossibilidade de ampliação 
de auxílios.

“A realização da terraplanagem 
alavancou o investimento. Se tivesse 

que fazer uma terraplanagem 
particular num porte desses, custa 
muito dinheiro. Esse apoio com a 
terraplanagem e o incentivo financeiro, 
comparando Doutor Ricardo com a 
região, é o município que mais auxilia 
o produtor, e só tenho a agradecer a 
Administração Municipal por ajudar 
a quem faz esse tipo de investimento, 
incentivando a gente a permanecer 
no nosso interior. Se não fosse esse 
incentivo, seria praticamente inviável o 
empreendimento”, comenta Leonardo 
Vanzetta, produtor avícola da Linha 
Santo Antônio.

  “Pra nós foi muito importante o 
incentivo da Administração Municipal 
com os serviços de terraplanagem. 
Estamos vindo de outro município 
e decidimos investir aqui pelos 
incentivos. Somente com recursos 
próprios ficaria praticamente inviável 
o empreendimento. Só tenho a 
agradecer!”, disse Vagner Valmorbida, 
que está investindo em granja de 
ovos de postura (Carrer), na Barra do 
Zeferino.

DEVOLUÇÃO DE VALORES 
DO MILHO TROCA TROCA

A Administração Municipal, através 
das secretarias da Agricultura e Meio 
Ambiente e da Fazenda, vem esclarecer 
sobre a devolução de valores referente a 
saca de milho: 

Os produtores que pagaram as 
sementes de milho pelo sistema Troca-
troca, já foi realizada a devolução de 
R$25,60 referente ao valor de cada 
saca de milho paga pelo produtor. O 
motivo da devolução é que o Governo 
do Estado aumentou o valor do auxílio, 
de 28% para 60%, reduzindo o valor do 

pagamento do produtor, que havia pago 
R$57,60 por saca.

 O município de Doutor Ricardo 
tem incentivos para a agricultura, onde 
há anos vem custeando 50% do valor 
da saca, por isso a devolução do valor 
de R$25,60, é referente a bonificação a 
maior feita pelo Estado. Produtores de 
outros municípios que estão recebendo 
valores maiores da devolução é 
porque possuem menos incentivos 
para a aquisição de sementes no seu 
município.

VACINA CONTRA A INFLUENZA
 A secretaria da Saúde informa que dispõe de doses da vacina contra a 

Influenza. Interessados devem dirigir-se até a UBS com a Carteira de Vacinação.

CUIDANDO DA VIDA - 
MEDIDAS ESTABELECIDAS

Este ano de 2020 está sendo 
diferente de um ano normal. São vários 
acontecimentos que estão fazendo que 
essa característica seja mais evidente. 
A estiagem que causou danos no 
município, a Covid-19 e as chuvas 
que também causam transtornos em 
infraestrutura e na vida dos cidadãos.

 Com objetivo de aumentar ainda 
mais os cuidados, a Admnistração 
Municipal, através de Ofício Circular, 
informou os estabelecimentos 
comerciais de ações referentes à 
Covid-19. Juntamente com o Comitê 
Municipal de Contingenciamento 
ao Coronavírus, solicitou auxílio e 
compreensão no que diz respeito às 
ações de prevenção ao combate ao 
coronavírus, reiterando que as medidas 
estabelecidas nos Decretos Municipais 
e Estadual, deverão permanecer sendo 
CUMPRIDAS, como as que seguem:

>> Fazer o uso obrigatório de 
máscaras protetoras, tanto do 
proprietário, quanto do cliente, e exigir 
e orientar quando o cliente não estiver 

usando;
>> Os clientes devem respeitar o 

distanciamento físico de, no mínimo, 
01 (um) metro de distância

>> Suspender qualquer modalidade 
de jogos, inclusive de azar, 
independentemente da aglomeração de 
pessoas;

>> Disponibilizar álcool em gel 70% 
(setenta por cento);

>> Fica proibido o consumo de 
bebida alcóolica no local.

 Em caso de descumprimento 
das medidas previstas nos Decretos, 
aplicam-se, cumulativamente, 
as penalidades cabíveis, 
interdição temporária ou total 
das atividades, e CASSAÇÃO DE 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, previstas na 
legislação municipal, sem prejuízo de 
outras sanções administrativas cíveis e 
penais.

 Faça sua parte:  por você e pelos 
outros. Cuide-se, a saúde agradece.

fotos: divulgação
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Onde 
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

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

CLASSINEGÓCIOS

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 3751.1580

vaga de emprego 
PARA MARCENEIRO 
E MONTADOR DE 
MÓVEIS
Marceneiro ou montador de 
móveis com experiência, com 
disponibilidade para viagens. 
Benefícios e auxílio em plano de 
saúde. Fábrica localizada na cidade 
de Encantado. Contato através dos 
telefones (51) 99196.2626, (51) 
99164.9296 e (51) 3751-2417 com 
Robson ou Renan.
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GEDOZ ANUNCIADO
O Nacional do Uruguai 

con� rmou a contratação de 
Felipe Gedoz. Aos 26 anos, 
o muçunense retorna ao 
país onde viveu o melhor 
momento da sua carreira e 
foi projetado para o futebol. 
Na oportunidade, ele jogou 
pelo Defensor. “Tikatá” 
apresentou negativo nos 
exames para coronavírus e 
treina aprimorando a parte 
física. 

SEM DATA
O futebol pro� ssional 

voltou, o amador não. 
Pelo menos em Roca 
Sales. A organização do 
campeonato municipal 
descartou que a 
competição seja retomada 
imediatamente. A ideia 
é que o retorno ocorra 
mais próximo do � nal do 
ano caso a pandemia seja 
realmente superada. 

FLAMENGO 
Nesta semana o 

� amengo sagrou-se 
campeão carioca. Derrotou 
o Fluminense duas 
vezes na decisão. Pouco 
comemorou, a� nal o time 
é uma máquina de levar 
títulos. (Campeonato 
Brasileiro, Libertadores, 
Recopa Sul-americana...). 
Eis um elenco que 
coleciona taças, que 
acumula conquistas. A 
prova que investimento no 
futebol ainda dá resultado. 

GAUCHÃO 2020
GRENAL É O DESTAQUE DO 
REINÍCIO NA 4ª FEIRA

O maior clássico do futebol do 
Rio Grande do Sul e um dos mais 
tradicionais de todo mundo marca 
o reinício do Campeonato Gaúcho. 
Internacional e Grêmio enfrentam-
se nesta quarta-feira, 21h30min, no 
estádio Beira-Rio. O jogo é válido 
pelo returno da competição e será o 
terceiro clássico da temporada. 

A partida marca o reencontro 
dos dois elencos com jogos o� ciais. 
Nas últimas semanas as atividades 
resumiam-se a treinos físicos e poucos 
trabalhos coletivos. Por isso, existe 
grande apreensão de como chegam o 
tricolor e o colorado para o derby. 

Renato Portaluppi teve menos 
contato com seus comandados em 
relação ao rival. Chegou a Porto 
Alegre na semana passada e realizou 

apenas alguns exercícios com os 
jogadores. A escalação é um mistério. 

Eduardo Coudet acompanha 
o Inter desde a reapresentação, 
mesmo sem poder promover treinos 
coletivos, o técnico observou de 
perto cada atividade e conversou com 
jogadores. 

O Grenal da quarta-feira não terá 
o árbitro de vídeo e nem torcedores 
devido a pandemia do coronavírus. 

As ações foram de� nidas após uma 
série de reuniões com a Federação 
Gaúcha de Futebol (FGF) nos 
últimos dias. O Inter irá reproduzir 
cânticos e reações da torcida – como 
comemorações de gols e vaias – 
nos alto-falantes do Beira-Rio. As 
arquibancadas serão preenchidas por 
adereços das organizadas.

RODINEI
O Internacional garantiu junto 

ao Flamengo a prorrogação do 
empréstimo do lateral-direito Rodinei. 
O jogador permanecerá no colorado 
gaúcho pelo menos até o � nal de maio 
de 2021. Lembrando que inicialmente 
o empréstimo era até dezembro deste 
ano.

SARAVIA E MUSTO
A direção do Internacional também 

trabalha para prorrogar os empréstimos 
do lateral-direito Saravia e do volante 
Musto. Ambos os atletas tem contrato 
com o colorado gaúcho até o � nal de 
dezembro. Musto pertence ao Huesca 
da Espanha e Saravia é jogador do 
Porto de Portugal.

PROMOVIDOS 1
 O técnico Eduardo Coudet 

promoveu mais três atletas da base para 
o grupo principal colorado: o meia 
Lucas Ramos e os atacantes Leonardo 
Ferreira e Matheus Monteiro.

PROMOVIDOS 2
No lado gremista, outros três atletas 

da base passam a compor o grupo 
principal gremista. Foram chamados 
pelo técnico Renato Portaluppi, o 
meia Rildo e os atacantes Guilherme 
Azevedo e Fabrício. Assim que 
renovarem os contratos, o volante 
Diego Rosa e o atacante Elias, também 
serão promovidos para o grupo 
principal gremista.

GAUCHÃO 2020
Na próxima quarta-feira, dia 22, 

ocorre a retomada do Gauchão 2020. 
Mesmo com o número acentuado 
de casos e de mortes em função do 
coronavirus, o governador Eduardo 
Leite acabou sucumbindo as pressões 
e autorizou o reinício da competição. 
Uma incoerência para quem a� rmava 
que a saúde dos gaúchos era prioridade.

CATARINENSE
Em Santa Catarina, bastou apenas 

uma rodada para que a competição 
voltasse a ser paralisada. Após a disputa 
da rodada de ida das quartas-de-� nal 
do Campeonato Catarinense, foram 
constatados vários casos de Covid-19. 
Somente na Chapecoense foram 14 
casos con� rmados, inclusive com 
o atacante Roberto tendo que ser 
internado no hospital. Por precaução a 
competição foi paralisada por 14 dias.

CLÁSSICOS
Na retomada do Campeonato 

Gaúcho, destaque para os clássicos 
Gre-Nal e Ca-Ju. Na quarta-feira (22), 
Internacional e Grêmio se enfrentam 
às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Já 
na quinta-feira (23), às 11h, Juventude 
e Caxias jogam no Estádio Alfredo 
Jaconi.

COPA LIBERTADORES
A Conmebol con� rmou para o 

dia 15 de setembro a retomada da 
Copa Libertadores. A competição está 
suspensa desde o dia 12 de março por 
causa da pandemia. A ideia é que a 
Libertadores seja � nalizada no mês 
de janeiro, com a partida decisiva 
con� rmada para o Estádio Maracanã 
no Rio de Janeiro.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS
Este ano os clubes brasileiros terão 

mais dois momentos para contratações 
de atletas que estão atuando no 
exterior. O primeiro período será entre 
os dias 20 de julho e 7 de agosto. Já 
a segunda oportunidade para estas 
transações internacionais será de 9 de 
outubro a 9 de novembro.

HULK
O atacante Hulk con� rmou esta 

semana que não vai renovar contrato 
com o Shangai. O vínculo com o clube 
chinês encerra em dezembro. O atleta 
não descarta o retorno para o futebol 
brasileiro. O Palmeiras seria um dos 
interessados no futebol de Hulk.

FLAMENGO CAMPEÃO
O Flamengo con� rmou seu 

favoritismo e conquistou o título do 
Campeonato Carioca 2020. Na decisão 
contra o Fluminense, o time de Jorge 
Jesus venceu as duas partidas (2x1 
e 1x0). O Rubro-Negro também é 
o franco favorito para conquistar o 
Campeonato Brasileiro.

PORTO CAMPEÃO
Nesta semana, com duas rodadas 

de antecedência, o Porto conquistou 
o título do Campeonato Português 
da temporada 2019/2020. Na equipe 
campeã, dois ex-jogadores da dupla 
Gre-Nal, o atacante Otávio que surgiu 
nas categorias de base do Internacional 
e o lateral-esquerdo Alex Telles, ex-
Grêmio.

INICIATIVA
A escolinha CFM Centro Esportivo juntamente com os jogadores Ronei Gebing, 

Guilherme Dal Pian e Paulo Henrique Gianezini, realiza uma ação solidária para 
a arrecadação de fundos ao apoio dos afetados pela “maior enchente da história de 
Encantado”. Pensando nisso serão sorteadas cinco camisetas doadas pelos atletas (duas 
da Chapecoense, uma do Lajeadensee, uma do Veranópolis e uma do Criciúma). A cada 
R$5,00 depositados o participante ganha um número para concorrer a cinco camisetas 
(Ex: R$30 depositados você receberá seis números). Para fazer as doações e participar do 
sorteio, você deposita o valor desejado na nossa conta poupança, Agência: 100 Conta:1 
0136 95380-6 CNPJ:07.229.500/0001-49, Banco Sicredi.

16 JORNAL OPINIÃO  
17 DE JULHO DE 2020

POLÍCIA 

ERS-129

Motociclista sofre 
ferimentos em acidente

Acidente envolveu carro e moto

Motociclista sofre ferimentos em acidente na ERS-129
Uma mulher sofreu ferimentos em acidente de trânsito registrado na ERS-

129, em Muçum na terça-feira (14). De acordo com o Comando Rodoviário da 
Brigada Militar (CRBM), houve colisão envolvendo um Chevrolet Onix e uma 
motocicleta Biz no quilômetro 83 da ERS-129, acesso ao bairro José Marcolin e 
ao Viaduto 13. 

A condutora da moto foi socorrida pelo SAMU para atendimento hospitalar. A 
motorista do carro não se feriu. 

BM de Encantado 

Nesta quinta-feira (16) a Brigada 
Militar (BM) recebeu três novas armas 
para uso no policiamento ostensivo. 
Trata-se de três espingardas calibre 
12. O armamento foi adquirido via 
Conselho Pró-segurança pública 
(Consepro) com valores doados por 
duas empresas de Encantado. 

O total do investimento está estimado 
em R$ 9 mil. Para o Tenente da BM de 
Encantado, Nilson Friedrich, as armas 
serão importantes para qualificar o 
trabalho de policiamento na cidade. 
“São ferramentas que fortalecem nosso 
trabalho. Ficamos muito felizes pela 
parceria com a comunidade”, enfatiza. 

As três armas ficarão a disposição da 
BM de Encantado. 

recebe três novas 
armas

Armas foram adquiridas  
com dinheiro de doações

Encantado 

Um homem que 
reside em Encantado 
está desaparecido. 
Nelson Cláudio 
Bordignon não é visto 
desde o dia 1º de 
julho. Ele é natural de 
Restinga Seca e estava 
morando na área central 
de Encantado antes de 
sumir. 

Um boletim de 
ocorrência foi feito junto 
a Polícia Civil (PC) por 
familiares. No dia 30 de 
junho, Nelson teria sido 
abordado pela Brigada 
Militar (BM) me via 
pública, mas liberado, 
pois ele apenas dizia 
estar perdido. 

O irmão dele, Gelson 
Giovani Bordignon, 
foi entrevistado pelo 
Grupo Encantado 
de Comunicação e 
manifestou preocupação 
pela falta de notícias 
sobre o paradeiro do 
familiar. “Ele nunca havia feito isso. 
Tinha alguns problemas com bebida 
alcoólica, mas jamais desapareceu. A 
última informação que tivemos foi 
no dia 1º de julho, desde então não 

sabemos nada dele”, relata Gelson que 
reside em Cuiabá. 

De acordo com a Polícia Civil (PC) 
não há novas informações sobre o 
paradeiro do homem que segue sendo 
procurado. 

Homem não é visto desde o início de julho

Morador está 
desaparecido

Um ciclista sofreu ferimentos após ser atingido por um caminhão na ERS-
130, em Arroio do Meio, na manhã deste domingo (12). Conforme o Comando 
Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Encantado, um homem de 65 anos 
cruzava a rodovia em uma bicicleta quando foi atingido por um caminhão que 
seguia no sentido Lajeado-Encantado.  
 O veículo transportava donativos para serem entregues na cidade de 
Muçum para as pessoas atingidas pela enchente. O ciclista foi socorrido ao 
hospital de Arroio do Meio.

ciclista sofre 
feriementos 

ERS-130
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GEDOZ ANUNCIADO
O Nacional do Uruguai 

con� rmou a contratação de 
Felipe Gedoz. Aos 26 anos, 
o muçunense retorna ao 
país onde viveu o melhor 
momento da sua carreira e 
foi projetado para o futebol. 
Na oportunidade, ele jogou 
pelo Defensor. “Tikatá” 
apresentou negativo nos 
exames para coronavírus e 
treina aprimorando a parte 
física. 

SEM DATA
O futebol pro� ssional 

voltou, o amador não. 
Pelo menos em Roca 
Sales. A organização do 
campeonato municipal 
descartou que a 
competição seja retomada 
imediatamente. A ideia 
é que o retorno ocorra 
mais próximo do � nal do 
ano caso a pandemia seja 
realmente superada. 

FLAMENGO 
Nesta semana o 

� amengo sagrou-se 
campeão carioca. Derrotou 
o Fluminense duas 
vezes na decisão. Pouco 
comemorou, a� nal o time 
é uma máquina de levar 
títulos. (Campeonato 
Brasileiro, Libertadores, 
Recopa Sul-americana...). 
Eis um elenco que 
coleciona taças, que 
acumula conquistas. A 
prova que investimento no 
futebol ainda dá resultado. 

GAUCHÃO 2020
GRENAL É O DESTAQUE DO 
REINÍCIO NA 4ª FEIRA

O maior clássico do futebol do 
Rio Grande do Sul e um dos mais 
tradicionais de todo mundo marca 
o reinício do Campeonato Gaúcho. 
Internacional e Grêmio enfrentam-
se nesta quarta-feira, 21h30min, no 
estádio Beira-Rio. O jogo é válido 
pelo returno da competição e será o 
terceiro clássico da temporada. 

A partida marca o reencontro 
dos dois elencos com jogos o� ciais. 
Nas últimas semanas as atividades 
resumiam-se a treinos físicos e poucos 
trabalhos coletivos. Por isso, existe 
grande apreensão de como chegam o 
tricolor e o colorado para o derby. 

Renato Portaluppi teve menos 
contato com seus comandados em 
relação ao rival. Chegou a Porto 
Alegre na semana passada e realizou 

apenas alguns exercícios com os 
jogadores. A escalação é um mistério. 

Eduardo Coudet acompanha 
o Inter desde a reapresentação, 
mesmo sem poder promover treinos 
coletivos, o técnico observou de 
perto cada atividade e conversou com 
jogadores. 

O Grenal da quarta-feira não terá 
o árbitro de vídeo e nem torcedores 
devido a pandemia do coronavírus. 

As ações foram de� nidas após uma 
série de reuniões com a Federação 
Gaúcha de Futebol (FGF) nos 
últimos dias. O Inter irá reproduzir 
cânticos e reações da torcida – como 
comemorações de gols e vaias – 
nos alto-falantes do Beira-Rio. As 
arquibancadas serão preenchidas por 
adereços das organizadas.

RODINEI
O Internacional garantiu junto 

ao Flamengo a prorrogação do 
empréstimo do lateral-direito Rodinei. 
O jogador permanecerá no colorado 
gaúcho pelo menos até o � nal de maio 
de 2021. Lembrando que inicialmente 
o empréstimo era até dezembro deste 
ano.

SARAVIA E MUSTO
A direção do Internacional também 

trabalha para prorrogar os empréstimos 
do lateral-direito Saravia e do volante 
Musto. Ambos os atletas tem contrato 
com o colorado gaúcho até o � nal de 
dezembro. Musto pertence ao Huesca 
da Espanha e Saravia é jogador do 
Porto de Portugal.

PROMOVIDOS 1
 O técnico Eduardo Coudet 

promoveu mais três atletas da base para 
o grupo principal colorado: o meia 
Lucas Ramos e os atacantes Leonardo 
Ferreira e Matheus Monteiro.

PROMOVIDOS 2
No lado gremista, outros três atletas 

da base passam a compor o grupo 
principal gremista. Foram chamados 
pelo técnico Renato Portaluppi, o 
meia Rildo e os atacantes Guilherme 
Azevedo e Fabrício. Assim que 
renovarem os contratos, o volante 
Diego Rosa e o atacante Elias, também 
serão promovidos para o grupo 
principal gremista.

GAUCHÃO 2020
Na próxima quarta-feira, dia 22, 

ocorre a retomada do Gauchão 2020. 
Mesmo com o número acentuado 
de casos e de mortes em função do 
coronavirus, o governador Eduardo 
Leite acabou sucumbindo as pressões 
e autorizou o reinício da competição. 
Uma incoerência para quem a� rmava 
que a saúde dos gaúchos era prioridade.

CATARINENSE
Em Santa Catarina, bastou apenas 

uma rodada para que a competição 
voltasse a ser paralisada. Após a disputa 
da rodada de ida das quartas-de-� nal 
do Campeonato Catarinense, foram 
constatados vários casos de Covid-19. 
Somente na Chapecoense foram 14 
casos con� rmados, inclusive com 
o atacante Roberto tendo que ser 
internado no hospital. Por precaução a 
competição foi paralisada por 14 dias.

CLÁSSICOS
Na retomada do Campeonato 

Gaúcho, destaque para os clássicos 
Gre-Nal e Ca-Ju. Na quarta-feira (22), 
Internacional e Grêmio se enfrentam 
às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. Já 
na quinta-feira (23), às 11h, Juventude 
e Caxias jogam no Estádio Alfredo 
Jaconi.

COPA LIBERTADORES
A Conmebol con� rmou para o 

dia 15 de setembro a retomada da 
Copa Libertadores. A competição está 
suspensa desde o dia 12 de março por 
causa da pandemia. A ideia é que a 
Libertadores seja � nalizada no mês 
de janeiro, com a partida decisiva 
con� rmada para o Estádio Maracanã 
no Rio de Janeiro.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS
Este ano os clubes brasileiros terão 

mais dois momentos para contratações 
de atletas que estão atuando no 
exterior. O primeiro período será entre 
os dias 20 de julho e 7 de agosto. Já 
a segunda oportunidade para estas 
transações internacionais será de 9 de 
outubro a 9 de novembro.

HULK
O atacante Hulk con� rmou esta 

semana que não vai renovar contrato 
com o Shangai. O vínculo com o clube 
chinês encerra em dezembro. O atleta 
não descarta o retorno para o futebol 
brasileiro. O Palmeiras seria um dos 
interessados no futebol de Hulk.

FLAMENGO CAMPEÃO
O Flamengo con� rmou seu 

favoritismo e conquistou o título do 
Campeonato Carioca 2020. Na decisão 
contra o Fluminense, o time de Jorge 
Jesus venceu as duas partidas (2x1 
e 1x0). O Rubro-Negro também é 
o franco favorito para conquistar o 
Campeonato Brasileiro.

PORTO CAMPEÃO
Nesta semana, com duas rodadas 

de antecedência, o Porto conquistou 
o título do Campeonato Português 
da temporada 2019/2020. Na equipe 
campeã, dois ex-jogadores da dupla 
Gre-Nal, o atacante Otávio que surgiu 
nas categorias de base do Internacional 
e o lateral-esquerdo Alex Telles, ex-
Grêmio.

INICIATIVA
A escolinha CFM Centro Esportivo juntamente com os jogadores Ronei Gebing, 

Guilherme Dal Pian e Paulo Henrique Gianezini, realiza uma ação solidária para 
a arrecadação de fundos ao apoio dos afetados pela “maior enchente da história de 
Encantado”. Pensando nisso serão sorteadas cinco camisetas doadas pelos atletas (duas 
da Chapecoense, uma do Lajeadensee, uma do Veranópolis e uma do Criciúma). A cada 
R$5,00 depositados o participante ganha um número para concorrer a cinco camisetas 
(Ex: R$30 depositados você receberá seis números). Para fazer as doações e participar do 
sorteio, você deposita o valor desejado na nossa conta poupança, Agência: 100 Conta:1 
0136 95380-6 CNPJ:07.229.500/0001-49, Banco Sicredi.
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

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

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

Pastoral da ComuniCação

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

ENTREGA TOTAL 
E IRRESTRITA

O mundo está 
cheio de religiões 
e blá, blá, blás, 
que podem 
melhorar com 
alguma disciplina 
e autodomínio a 
vida das pessoas, 
mas o resultado 

final de todas é o mesmo: uma rua sem saída! Todos 
os dias morrem milhares de pessoas que certamente 
procurarão alguma herança ou depósito lá do outro 
lado. E qual será a decepção da maioria, senão uma 
porta fechada para sempre? As religiões em geral 
vêm enganando as almas dos seres humanos com 
doutrinas humanas, que dizem que se o homem 
cumprí-las viverá num paraíso. O ser humano se 
deixa enganar muito fácil por qualquer benefício, 
mesmo que isto lhe custe a vida; como foi com Adão 
e Eva.

Qualquer pessoa que ler a Bíblia, sempre vai 
encontrar a história de dezenas de personagens 
que tiveram um encontro com o Deus Vivo, e que 
nunca escaparam de terem que fazer uma entrega 
total e sem restrições da sua vida para que este Deus 
permanecesse com eles. Deus jamais irá aceitar 
qualquer pessoa como filho ou filha, sem que haja 
plena confiança na Sua integridade e divindade 
verdadeira e única. É pura perda de tempo e 
autosatisfação do ego as pessoas acharem que porque 
têm ou praticam uma religião serão transformadas 
em filhos de Deus.

Saulo de Tarso, antes de ser o apóstolo Paulo, tinha 
a sua religião e estava convicto de que estava certo, 
e que os “cristãos” da seita “ o Caminho” estavam 
errados. O próprio Jesus teve que intervir na loucura 
desse homem que se achava o detentor da verdade de 
Deus. A luz muito forte que viu, fez com que ficasse 
cego por três dias, mas a voz que ouviu fez que a sua 
vida tomasse outro rumo. Quando ouviu a voz de 
Jesus ressuscitado lhe dizendo: “Saulo, Saulo, por 
que me persegues”? Só lhe restou dizer: “Senhor, 
que queres que eu faça”?

O ser humano com seu ego ufanado na sua religião, 
jamais perguntaria para Deus: o que queres que eu 
faça? Por que? É lógico que isto certamente daria 
uma guinada de 180 graus na sua vida. Então prefere 
viver uma mentira sabendo que DEVE para Deus, 
mas não se propõe a falar sobre isso com Ele. Assim 
vai vivendo a sua vida sempre pensando que lá no 
final tudo vai dar certo, pois Deus é bom! Parar para 
conversar com o Deus vivo não está no seu script, e 
assim vai se enganando todos os dias da sua vida, até 
perde-la completamente.

A partir do dia que Abraão, Isaque, Jacó, José, 
Moisés, Josué, Davi, os apóstolos e discípulos, como 
também todos os profetas se entregaram a Deus 
sem restrições, na mesma hora se tornaram um só 
com Deus. Deus jamais aceitaria qualquer resquício 
de dúvida; ou confio nEle 100% ou não confio! 
Chega a ser cômica, se não fosse trágica a situação 
da humanidade caminhando com a sua conciência 
cauterizada pela mentira de satanás, ou pelo medo 
e pela falta de confiança em Deus que certamente 
perdoaria todos os seus pecados.

POESIA EM 
TEMPOS DIFÍCEIS

Primeiro veio do nada
Aquela seca danada
Dizimando a plantação.
Ia secar de repente
Até a cacimba da gente? 
O açude e a criação.
Era como um recado
A gente, as plantas e o gado
Sem água a vida se acaba, 
mas não secou a maldade
Que é o inço da humanidade
O mal coroe a bondade
Como uma ferida braba.
E veio então o Corona
Quanta vida desmorona
A cada dia que passa
Duvidar é uma loucura
de um mal que ainda não tem cura
Mas o povo ainda procura
outro aviso outra desgraça
Nem mesmo a perda de vidas
Acorda as mentes perdidas
Nesta cega escuridão. 
No abismo o homem se atira
Nem o Vírus não nos tira
a ganância e a mentira 
e a maldita corrupção.
Veio depois a ameaça
Da densa nuvem que passa
De gafanhotos vorazes. 
Quem sabe com este sinal
Esta ameaça brutal
A gente abandone o mal
deixe o ódio e faça as pazes. 
Qual nada; o ódio é um esgoto
Que nuvem de gafanhoto
Nem devora e nem acalma
Tem resistência o bandido
Ardiloso e atrevido
Está guardado e escondido
No escuro porão da alma.
Mais recente o vendaval
Uma força colossal
que prédios e árvores tomba. 
Talvez alguém percebesse
Quem sabe o remédio é esse
Que tudo de ruim varresse
O tal de ciclone bomba
E se não bastasse agora a enchente
enchendo a casa da gente
De lama e lixo jogado
Na rua e do vizinho ao lado
Num covarde desagrado
Sem respeito ao ser criado
a tua imagem Criador. 
Vem lavar nosso pecado
Com Tua bondade infinita
Lava-nos com Tua Água bendita
Purifica o Coração!
Eu peço de Ti Pai ajuda
Que perdoe e que acuda
A quem não sabe o que faz. 
Chega de tanto castigo
ao invés de tanto perigo
Trata o homem como amigo
Ergue a bandeira da Paz!
Quem sabe um anjo aqui desce
Em resposta à humilde prece
Que este pecador lhes diz
E que milagrosamente
Numa  palavra somente
Faça o coração da gente
Amar para ser feliz.
(Poeta Rudi Pressi, com acréscimos).

O QUE REALMENTE IMPORTA?

“Por que nada temos trazido para o mundo, nem 
coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com 
o que nos vestir, estejamos contentes”. (1 Timóteo 6.8)

O texto acima não é uma apologia à pobreza e 
sim um apelo à razão. O mandato cultural dado ao 
homem envolve o trabalho e, como consequência, a 
benção e de poder colher dos seus frutos. Porém, há 
uma linha muito tênue que separa a previdência da 
ganância. Precisamos levar em conta que temos uma 
natureza decaída e egoísta, o que facilmente poderá 
nos levar a atravessar essa fronteira.  

Considerando essa realidade, na continuidade do texto 
acima, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo: 
“Exorta aos ricos do presente século que não sejam 
orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade 
da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona 
ricamente para o nosso aprazimento; que pratiquem o bem, 
sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para 
repartir; que acumulem para si mesmos tesouros, sólido 
fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da 
verdadeira vida”. (1 Timóteo 6.17-19)

Situações como as que estamos atravessando, 
nos forçam a rever muitos dos nossos conceitos e 
considerar a nossa real condição: “Na verdade, todo 
homem, por mais forte que esteja, é pura vaidade. Com 
efeito passa o homem como uma sombra; em vão se 
inquieta; amontoa tesouros e não sabe quem os levará. 
E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança”. 
(Salmo 39.5-7).  

Alguns passam pela vida sem grandes sobressaltos, 
acumulam bens e morrem em avançada velhice. 
Porém muitos, ver-se-ão em algum momento da vida, 
profundamente gratos simplesmente por poderem 
dizer: Estou vivo, e com saúde! Claro que não fácil, 
de um momento para outro, ver as águas destruindo 
o fruto de uma vida de trabalho, mesmo assim, todos 
haverão de reconhecer, que o mais importante de 
tudo, é a própria vida!  É somente dessa perspectiva 
que também compreendemos o significado das 
palavras de Jesus: “Por isso vos digo: não andeis 
ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de 
comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que 
haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e 
o corpo, mas do que as vestes?” (Mateus 6.25)

Estou trazendo esta reflexão, porque diante de tanta 
incredulidade e indiferença que acometem a sociedade 
contemporânea, estamos percebendo em nossa cidade 
e região, mesmo em meio a tantos revezes, um espírito 
de humildade e de solidariedade. Vejo as instituições 
públicas, o empresariado, as entidades civis, os meios 
de comunicação, as igrejas, as escolas, a população 
em geral, todos mobilizados na busca de um único 
propósito. Isso é realmente alentador, pois revela 
uma atitude de submissão à soberania de Deus e uma 
disposição para ouvir o Seu falar. 

Prezado leitor: Eu creio no amor de Deus e, 
exatamente por nos amar, muitas vezes Ele irá 
permitir que certos males nos sobrevenham para que 
compreendamos, enfim, o que realmente importa: 
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu 
do teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo” (Lucas 10.27). 
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Charge do Patiño

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

ANDERSON BOENO DA SILVA e ANDRÉIA BONET. Ambos são brasileiros, 
solteiros, industriários, naturais deste Estado, residentes e domiciliados na Linha Bento 
Gonçalves, neste município de Roca Sales/RS.

FILIPE ROBERTO POTRICH e FRANCIELE DOS SANTOS LOURENÇO. Ele 
residente e domiciliado na Rua Emilio Lengler n° 1.208 nesta cidade de Roca Sales/RS, 
Ela residente e domiciliada na Rua Emilio Lengler n° 1.128 nesta cidade de Roca Sales/RS; 
ambos brasileiros, solteiros, vendedores, naturais deste Estado.

CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SANTOS e ROSEMERI MARQUES. Ele é 
vigilante, e ela é servente de limpeza, ambos brasileiros, naturais deste Estado, residentes 
e domiciliados na Rua 21 de Abril n° 1065 casa 02, nesta cidade de Roca Sales-RS.

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

Roca Sales, 15 de julho de 2020.

Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11 
CEP 95.735-000 Fone/fax (0xx51) 3753-2233

Dentro do direito contratual, o 
contrato de � ança é um tema que 
se destaca. Em razão de ter bastante 
aplicabilidade prática, é sempre 
oportuno conhecer o entendimento 
das Cortes Superiores em relação à 
matéria.

Neste artigo, de forma muito 
simpli� cada, analisaremos o 
conceito de contrato de � ança e de 
bem de família. Posteriormente, 
analisaremos as regras quanto à (im)
penhorabilidade do bem de família 
do � ador dos contratos de locação 
residencial e comercial.

Dando início, o contrato de � ança 
é aquele em que “uma pessoa garante 
satisfazer ao credor uma obrigação 
assumida pelo devedor, caso este não 
a cumpra” (art. 818, do CC). Por meio 
da � ança, portanto, o � ador se obriga 
a cumprir uma obrigação, assumida e 
não cumprida, pelo devedor.

Essa forma de garantia é muito 
utilizada nos contratos de locação 
de imóveis. Ocorre que, não raras 
vezes, o locatário não paga a locação 
e o � ador é citado para efetuar o 
pagamento, sob pena de ter o próprio 
bem de família penhorado. 

Nesse contexto, surge a dúvida: é 
válida a penhora do bem de família do 
� ador de contrato de locação?

O bem de família, não podemos 
esquecer, é conceituado pela Lei 
8.009/90 como sendo o imóvel 
em que reside o próprio casal ou 
da entidade familiar. Essa lei foi 
editada para proteger o direito 
fundamental à moradia (art. 6° da 
CF/88), pois através da garantia da 
impenhorabilidade do imóvel protege-
se o direito ao mínimo existencial
(é o conjunto de bens e prestações 
mínimas indispensáveis para garantia 
da dignidade da pessoa humana).

Visando atingir o seu objetivo, 
essa lei previu uma séria de hipóteses 
nas quais o bem de família não pode 
ser objeto de execução judicial. Ao 
mesmo tempo, também autorizou 
algumas exceções, ou seja, previu 
hipóteses em que a penhora do bem 
de família é admitida. 

Dentre essas hipóteses, encontra-
se a o bem de família do � ador de 
contrato de locação, nos termos 
do art. 3°, VII e do entendimento 
jurisprudencial das Cortes 
Superiores (Súmula 549, STJ).

Com efeito, ao interpretar o 
referido dispositivo, o Supremo 
Tribunal Federal estabeleceu uma 
diferença de tratamento em relação 
à penhora do bem de família do 
� ador, levando em conta a natureza 
do contrato principal: se de locação 
residencial ou comercial.

No caso da � ança prestada em 
CONTRATO DE LOCAÇÃO 
RESIDENCIAL, de acordo com 
a jurisprudência, será possível a 
penhora do bem de família do 
� ador.

Em razão desse entendimento, 
naturalmente, surge o 
questionamento: se a referida lei 
foi criada para proteger o direito 
à moradia, porque ela autoriza a 
penhora do bem de família do � ador?

Apesar de parecer contraditório, 
em voto proferido no Recurso 
Extraordinário n. 407.688, o Min. 
Cezar Peluso discorreu que há 
diversas formas de promover o direito 
fundamental à moradia. Uma delas é 
através da previsão de instrumentos 
que facilitem a celebração de contratos 
de locação. Segundo asseverou, uma 
das maiores causas impeditivas na 
celebração dos contratos de locação 
é justamente o não preenchimento 
de determinados requisitos pelos 
locatários. Ao permitir a � ança e 
considera-la como exceção às regras 
da impenhorabilidade, o locador se 
sente seguro em aceitar essa forma de 
garantia e celebrar o contrato, fato que 
também promove o direito à moradia.

No tocante ao CONTRATO DE 
LOCAÇÃO COMERCIAL, entendeu 
a Suprema Corte que não é possível 
a penhora do bem de família do 
� ador. Isso porque, nessa situação, 
não pode o � ador ter o seu direito 
à moradia afetado para proteger e 
incentivar atividades econômicas .

A diferença entre as duas situações 
é justamente essa: no caso da locação 
residencial, a penhora é admitida 
porque a � ança prestada também 
promove o direito à moradia; 
enquanto que na hipótese de locação 
comercial, a � ança prestada possibilita 
o mero exercício de atividade 
econômica, o qual não prepondera 
sobre a moradia, em obediência ao 
princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1°, III, da CF/88).

Com base no exposto, extraímos 
as seguintes CONCLUSÕES: é 
válida a penhora do bem de família 
do � ador, caso a garantia tenha sido 
prestada para possibilitar a locação 
de imóvel RESIDENCIAL, mas não é 
possível em caso de locação de imóvel 
COMERCIAL.

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

ARTIGO
CONTRATO DE FIANÇA
Regras quanto à penhorabilidade 
do bem de família do fiador de 
contrato de locação de imóvel
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colégio mário 
quintana

Grêmio 
estudantil 
promove Live 
Solidária

O Grêmio Estudantil do Colégio Cenecista 
Mário Quintana, como uma entidade que 
possibilita aos estudantes discutirem, criarem e 
participarem de ações que contribuem tanto para 
o desenvolvimento de benfeitorias no próprio 
ambiente escolar quanto na comunidade, se 
mobilizou em auxílio às vítimas das enchentes, 
em Encantado. Em virtude disso, iniciou-se 
uma campanha de arrecadação de doações 
de alimentos, roupas e agasalhos, material de 
higiene e limpeza, brinquedos e artigos para Pets. 
Essa ação contou com a colaboração de várias 
pessoas, que entraram em contato e levaram suas 
doações, assim como também houve a coleta. 

Estas doações foram recebidas, organizadas 
e distribuídas conforme a necessidades das 
pessoas. Foram aproximadamente 65 pessoas 
de 19 famílias, além de escolas como E.E.E.F 
Érico Veríssimo, Centro Municipal de Educação 
Encantado, E.E.E.F Agostinho Costi, APAE 
e ainda instituições como AME e AEDA que 
receberam contribuições para minimizar as 
perdas. Outra ação que será realizada é a Live 
Solidária que acontecerá nesta sexta-feira 
(17), às 19h, e contará com a participação de 
músicos regionais como Gustavo Künzel, Max 
Lima, Carol e Vini Gianezini, Walter Silva e 
Fábio Tiecher, através das plataformas GEMAQ 
2020 Youtube e GEMAQ 2020 no Facebook, 
nas redes sociais do Grêmio Estudantil, assim 
como maiores informações serão postadas 
no Gemaq.2020 no Instagram. A Live busca 
continuar a arrecadação de contribuições por 
meio da Vakinha On-line ou por depósito 
bancário. O recurso será revertido na compra de 
cestas básicas. 

músicos se 
apresentam 
nesta sexta-
feira

Na terça-feira (14), os frangos 
de corte do Condomínio 
Mato Leitão começaram a ser 
carregados e encaminhados 
ao frigorífico de aves da Dália 
Alimentos em Palmas, Arroio 
do Meio, para o abate. Pelas 
próximas duas semanas cerca 
de 15 mil aves serão dirigidas 
diariamente à planta para abate 

e industrialização do frango 
Dália linha “Golden Chicken”. 
Estas serão as primeiras cargas 
do núcleo localizado em Linha 
Sampaio Baixo, em Mato Leitão.

Já foram abatidos frangos 
do Condomínio Vespasiano 
Corrêa, que está no segundo lote 
de alojamento, e os próximos a 
terem os animais abatidos serão 

os de Encantado, Anta Gorda e 
Venâncio Aires, retomando o ciclo 
novamente em Vespasiano Corrêa. 
Ainda estão em obras os núcleos 
de Cruzeiro do Sul, Marques de 
Souza, Encantado (São Luiz) 
e Relvado. Inicialmente, cada 
condomínio está abrigando em 
torno de 120 mil pintinhos como 
fase de testes e adaptação das aves.

Para fortalecer o 
agronegócio, uma das 
principais atividades 
econômicas da região, 
o Sicredi Região dos 
Vales já está recebendo 
as propostas de 
financiamento e prevê 
disponibilizar cerca 
de R$ 200 milhões em 
crédito rural no Plano 
Safra 2020/2021. O 
valor representa um 
aumento de 10% em 
relação ao ano-safra 
anterior. A previsão é 
que sejam efetuadas 
aproximadamente 
quatro mil 
operações de crédito, 
beneficiando cerca de 

DÁLIA ALIMENTOS

Frangos do Condomínio  
Mato Leitão são encaminhados 
ao abate EM ARROIO DO MEIO

SICREDI REGIÃO DOS VALES

Recursos do Plano Safra 
2020/2021 estão disponíveis

2.800 associados.
Estes recursos serão 

disponibilizados para 
operações de crédito 
rural, que viabilizarão 
as principais culturas 

da nossa região, como 
milho, soja, uva, erva-
mate, além de atividades 
de bovinocultura, 
avicultura e suinocultura, 
incentivando a geração 

de renda, o acesso a 
tecnologias e a maior 
produtividade nas 
propriedades rurais da 
nossa região.

O diretor executivo 
do Sicredi Região dos 
Vales, Roberto Scorsatto, 
salienta que os valores 
projetados para a safra 
2020/2021 são reflexo 
do compromisso que o 
Sicredi tem em apoiar as 
atividades dos associados 
e o desenvolvimento da 
economia regional.

Recursos devem 
atender cerca de 
2,8 mil produtore

FOTOS: DIVULGAÇÃO

lote é o primeiro a ser abatido do condomínio de Mato Leitão
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Doações 
ainda podem 
ser feitas 
diretamente 
na conta 
criada pela 
ACI-E 

Live arrecada 
recursos para as 
famílias atingidas 
pela enchente

Na noite da quarta-feira 
(15), em Passo Fundo, 
ocorreu a live solidária 
Balada Retrô, em prol das 
famílias atingidas pela 
enchente no município de 
Encantado. A transmissão 
foi realizada pelas rádios 
Encantado AM e Onda 
FM, com transmissão 
ao vivo também pelo 
YouTube, nos canais da 
rádio Onda FM e União 
dos Vereadores do Brasil 
(UVB). Ainda, o evento 
pode ser acompanhado 
pelo Facebook dos 
veículos de imprensa de 
Encantado, Associação 
Comercial e Industrial de 
Encantado (ACI-E) e UVB. 
Além de pedir músicas 

e se divertir em casa, as 
pessoas puderam doar 
na conta bancária que foi 
criada pela ACI-E. 

“Foi muito gratificante. 
É sempre bom fazer o que 
se gosta e ainda ajudar o 
próximo. Essa ideia da live 
surgiu no domingo de noite 
e foi tudo muito rápido. 
Consegui patrocínios e 
meus amigos de Passo 
Fundo, que é minha cidade 
natal, ofereceram toda 
a estrutura para que eu 
fizesse a live. Era para ter 
duas horas duração, mas 
como o pessoal estava 
curtindo e assistindo 
durou três horas”, explica 
Cris Costa, idealizador do 
evento. 

Além da doação 
diretamente na conta 
bancária, também foram 
vendidos pen drives com 
as músicas da live. Ao 
todo foram 20 pen drives 
vendidos. As pessoas 
que ainda quiserem 
adquirir  podem entrar em 
contato comigo, pois vou 
continuar com a produção. 
A cada pen drive com as 
músicas dos anos 70, 80 e 
90, por R$80, uma cesta 
básica será doada para 
uma família carente. Além 
disso, durante a live, a 
ACI-E fez a doação de 60 
colchões”, explica.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

as doações ainda  
podem se feitas:

Sicredi
Agência: 0136
Conta: 14850-3
CNPJ: 26.381.743/0001-42

Enchente encantado 2020 

Foto: DivulgAção

live foi idealizada pelo comunicador criS coSTa
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

75 anos 
No último dia 7, Paulo 

Lucas completou 75 anos, 
com direito a aniversário 
Drive trhu. Além das 
filhas Duda e Gi, neta 
Dani e bisneta Sara, os 
genros e amigos também 
prestigiaram o aniversário 
com direito a book 
fotográfico de quarentena.  
Houve participação 
especial do cover de 
Roberto Carlos (Nivaldo 
Magagnin) Telecar e muita 
chuva.  
Na foto, o lugar preferido 
de Paulo Lucas, ao lado do 
rádio sempre conectado 
na Rádio Encantado AM 
1580. 

Smash the Cake 
do Brayan

Depois da bagunça 
tem o banho quentinho 
e divertido! Smash the 
Cake do Brayan que é  
filho de Fernanda Blau e 
do William Rodrigues da 
Silva, que residem em 
Encantado. 

NatáLia ViaN

10 meses  
da Cecília 

A sorridente Cecília 
completou 10 meses. Ela 
é filha de Bruna e William.

GiSELE CaStOLDi

Ensaio 
fotográfico 

Débora Garibotti 
e Fernando Portella 
realizaram um lindo ensaio 
fotográfico. 

tHiaNE LUiza FOtOGraFia

Ensaio fotográfico 
Eduarda Capitaneo e Marcos Crizel Rieffel fizeram um lindo ensaio fotográfico 

para registrar este momento especial da vida deles. 

tHiaNE LUiza FOtOGraFia

FELiCitá FOtOGraFiaS 
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Newborn do  
Davi

Newborn do Davi, que 
é filho de Carla Regina 
Graciola e Charleson Calvi. 
Eles residem em Lajeado. 

NatáLia viaN

Aníver 
A Helena completou 1 ano e o Caetano 1 mês. Eles são filhos de Francieli 

Signori e Moisés Cornelli. Residem em Encantado.

 NatáLia viaN

6 meses da Heloísa 
A linda Heloísa completou 6 meses. Ela recebe os 

parabéns da mãe Paola Borba.

 GiSELE CaStOLDi

1º aninho do Miguel 
O Miguel completou o seu primeiro aninho. Ele é filho 

de Darlene Bordignon e Fernando Tavares de Jesus, que 
residem em Encantado. 

NatáLia viaN

4 meses do Pedro Henrique 
Pedro Henrique completou 4 meses. Ele é filho de 

Bianca Nonemacher Scarello e Samuel Zanon.

 GiSELE CaStOLDi

1 mês completa Ravi
Ravi completou 1 mês. Filho de Davi e Milena Spessatto.

GiSELE CaStOLDi

4 anos da Stéfany Magedanz Weirich 
 A Stéfany Magedanz Weirich  completou 4 anos no 

dia 7 de julho. Ela recebe os parabéns da mãe Adriana e 
do pai André. 

vEri ErtHaL FOtOGraFia

3 meses do 
Benjamin

Benjamin completou 
3 meses alegrando a 
vida dos papais Raquel 
e Aurélio, e dos vovôs 
Marcos e Claudete, 
Ricardo e Amélia.
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fròtole del 
bigolin

Pegando ônibus
- Vim correndo atrás do ônibus sem conseguir 

alcançá-lo... Pelo menos, economizei dois reais.
- Por que você não correu atrás de um táxi? 

Teria economizado 20 reais.

Ladrão
- Dr. Juiz, eu roubei porque não tinha comida, 

lugar para dormir e nenhum amigo.
- Levarei em conta tudo isso. O senhor terá 

alimentação grátis por cinco anos, alojamento e 
muitos companheiros.

Restaurante
No restaurante, o freguês chama o garçom:
- Tem uma mosca no meu prato!
- É o desenho do prato, meu senhor.
- Mas está se mexendo!
- Olhe! É desenho animado!

Quero
- Quero um quilo de leite.
- Menino, o leite não se pesa, mede-se.
- Ah! Então me dê um metro dele!

Joãozinho pergunta
- Professor, se Camões fosse vivo, ele ainda 

seria considerado um homem extraordinário?
- Sem dúvida alguma!
- Como o senhor pode ter certeza?
- Ele teria mais de 400 anos...

Assalto
O sujeito entra no banco, aponta uma arma para 

a mulher do caixa e diz:
- Entregue todo o dinheiro ou vai passar a fazer 

parte da geografia. 
 - Você não quer dizer “da história”? - pergunta 

a mulher.
- Não mude de assunto! - diz o assaltante, 

zangado

O dentista
- Por favor, abra a boca.
Bem, não precisa abrir tanto. Eu vou trabalhar 

do lado de fora

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Alô, Áries! Curioso(a) pra saber como o fim de Mercúrio 
Retrógrado afeta sua vida, né? Olha, seu relacionamento 
com o pessoal de casa deve melhorar bastante e você 
terá alegrias com irmãos e primos, principalmente. 

Touro (21/4 a 20/5)
Touro, nesta semana você terá Marte e Lua Minguante 
azucrinando sua vida na sua Casa 12, viu? Mas, por 
outro lado, teremos Sol, Vênus e Mercúrio fechados na 
parceria com você, jogando no teu time. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Meus amados geminianos, a semana será bem boa pra 
você e os astros prometem dias agradáveis e produtivos. 
Mas, você tem que controlar um pouco sua inconstância 
pra não estragar tudo. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Alô, Câncer! Marte está todo pimpão no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e isso quer dizer que sua ambição vai 
crescer, principalmente na profissão - vai estar mais viva 
do que nunca!    

 Leão (22/7 a 22/8)
Leõezinhos, mesmo em inferno astral, esta semana 
pelo menos não estará totalmente ruim - só um pouco! 
Começando por uma parte boa: Marte, nosso reizinho 
explosivo, guerreiro e intempestivo está muito poderoso 
em Áries e pode trazer boas novidades para sua semana.

Virgem (23/8 a 22/9)
Nesta semana, a coisa estará meio ruim pra vocês, meus 
amados virginianos, principalmente em função de Marte 
e da Lua Minguante na sua 8ª Casa. Você não pode 
perder a concentração nas coisas importantes.

Libra (23/9 a 22/10)
Librianjos, nesta semana vai baixar o espírito dos Caprica 
em vocês, viu? E por conta disso seu interesse vai 
deslanchar seu futuro profissional! Pois é, com Mercúrio 
e Sol na sua 10ª Casa, você terá muita habilidade para se 
comunicar e bastante ambição.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Escorpião, signo da intensidade, da paixão, da inteligência 
e da braveza. A principal novidade para vocês nesta 
semana vem do nosso reizinho Mercúrio, que tá todo 
serelepe na sua Casa da Sabedoria. 
 
Sagitário (22/11 a 21/12)
“Sagita”, signo do otimismo, da versatilidade, da sede de 
aventuras, será que para esta semana teremos novidades? 
Tem sim e a primeira delas tem tudo a ver com dinheiro!   

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, sua semana será abençoada, viu? Toda trabalhada 
na cooperação, na parceria! Graças a Mercúrio, você 
estará mais falante e cheio(a) de descontração, seja no 
trabalho, em família e também com os amigos. Beleza, né?

Aquário (21/1 a 19/2)
Aquário, meu cristalzinho! Nesta semana, sua capacidade 
de se comunicar vai estar brilhando! Graças a Marte, que 
está todo serelepe na sua 3ª Casa, turbinando sua energia 
mental e acelerando seus pensamentos. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixinhos e peixinhas, Marte está na sua Casa das Posses 
e isso aumenta sua perseverança e seu espírito de 
independência nas finanças! Você vai ficar rico? Não vai. 
Mas vai fazer hora extra e começar o expediente mais 
cedo


