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ESPAÇO DO LEITOR

RETICÊNCIAS

eder
boaro
ederboaro@yahoo.com.br

O PIOR LEGADO
DE BOLSONARO

T

enho sido
um defensor
do governo
Bolsonaro. Entendo
que sua gestão está
conduzindo o país rumo
ao desenvolvimento
de modo acelerado e
consistente, além de
enfrentar um sistema
articulado que, por anos,
se beneficiou da máquina
pública.
Porém, essa semana,
Jair Messias deixa ao
Brasil, com ajuda da
Câmara Federal, um
dos piores legados que
um presidente pode
passar para as próximas
gerações. Refiro-me
ao Fundeb, que, com
apoio da base aliada do
governo, vai aportar mais
recursos para esse fundo
nacional da educação
básica, além de sua
inclusão na Constituição
Federal.
Os dados do PISA,
ranking sobre a educação
mundial, demonstram
que o programa, criado
em 2006, não alterou a
realidade educacional em
velocidade proporcional
à injeção de recursos,
afinal, o grande problema
no Brasil não é a falta de
verbas para a educação,
mas sim, a falta de gestão
com os bilhões de reais
despejados todos os anos.
Estamos com dados
semelhantes a países
da África e muitos dos
nossos alunos chegam
ao final do ensino básico
sem saber interpretar
textos ou fazer cálculos

simples, o que se reflete
no ensino médio e
nas universidades que
formam, por incrível
que pareça, milhares de
analfabetos funcionais
todos os anos.
Desse valor para
o Fundeb, 70% são
destinados para salários,
engessando ainda mais
a máquina pública,
fortalecendo a política
sindical praticada nas
escolas e privilegiando
alguns professores
desqualificados que
gozam de estabilidade
no emprego. Uma
afronta aos bons
educadores que
convivem com esse
descalabro.
Entendo que
cada região deva
levar em conta suas
particularidades e
aplicar os recursos em
convergência com os
prefeitos. Defendo,
ainda, que se criem
vouchers para os
alunos de baixa renda
estudarem em escolas
particulares, nas quais
prevaleça a meritocracia
dos professores e o
custo administrativo e
trabalhista não recaia
sobre o Estado, em uma
espécie de Prouni do
ensino fundamental.
Precisamos, também,
ampliar o debate sobre
o conservadorismo
nas escolas, haja
vista que as melhores
notas nas avaliações
nacionais provêm de
alunos oriundos de
colégios cristãos ou
militares, ambientes
onde a hierarquia e o
respeito aos professores
se estabelecem e
a qualificação dos
docentes é medida pelo
resultado do ensino
aplicado.
A proposta ainda
precisa ir ao Senado
para sua consolidação,
mas, pelo apoio dos
governistas visto na
Câmara, provavelmente
teremos um grande
legado negativo deixado
pelo capitão. Ainda dá
tempo de salvar o ensino
brasileiro, Bolsonaro...
encantadense radicado em
Chapecó-SC, Diretor da
Fundação Napoleon Hill no
Oeste catarinense

BOCA NO TROMBONE

Mande sua reclamação,
sugestão ou elogio pelo
Facebook ou Instagram do
Jornal Opinião Vale do Taquari

LIXO NO
LAGO AZUL

DIVULGAÇÃO

Moradores reclamam
do descarte de caixas
de cascos de cerveja no
aterro localizado no Lago
Azul, em Encantado.
“Caso não saiba ler,
a placa diz: `não é
permitido colocar lixo no
local’. Empatia, por favor.
Estamos vivendo as
consequências da maior
enchente e isso é fruto
de ações dessa ordem, de
falta de respeito com a
natureza”, escrevem.

FRASE DA
SEMANA
ARQUIVO JO

Agradecimento
Nossa gratidão a três vizinhos e amigos: Namir Barzotto, Renato Cé e
Alceu Gugel que me deram a mão e me ajudaram na triste ocasião em que
meu marido estava sofrendo um mal súbito.
Sua ajuda e apoio foram para mim de inestimável valor.
Tereza Peruffo Busa e filhos.

OBITUÁRIO

16/07/2020 a 23/07/2020

17/07 – Irma Vitorina Simonetti, 90 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.
18/07 – Olga Adelina Fabris Sonaglio, 81 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.
20/07 – Onorelina da Silva, 81 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.
20/07 – Elma Pedrozo Biermann, 94 anos.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Arezi.
23/07 – Romualdo Lima do Amaral, 43 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado.
23/07 – Olinto Moraes Lisboa.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.
23/07 – Roberto Bouvié, 44 anos.
Cemitério São Carlos de Palmas, Arroio do Meio. Funerária Mazzarino.
>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

“Se dependesse
de mim, o MDB
de Encantado
colocaria o
candidato a
vice do prefeito
Adroaldo”.
EDSON BRUM, deputado
estadual do MDB, em
entrevista à Rádio
Encantado nesta semana,
projetando as próximas
eleições municipais
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>> Os artigos assinados
não representam
necessariamente o
ponto de vista da direção.
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DE OLHO EM ROCA

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

Prédio do
Centro
Social
Urbano
passa por
reformas

prédio
construído
em 1980 recebe
melhorias
CLAUDINEI COFFERRI

A edificação
do Centro
Social Urbano,
que atualmente
também abriga
o CRAS Casa
da Amizade
e Biblioteca
Municipal, está
passando por
reformas. O prédio, que foi construído em 1980,
neste período de 40 anos, passou apenas por
reformas pontuais como pintura e troca de piso.
O projeto contempla a ampliação de salas que
servirão para abrigar os mais variados projetos
da Assistência Social, bem como a construção de
rampas e banheiros com acesso aos Portadores de
Necessidades Especiais. Os espaços serão todos
adequados visando criar um ambiente agradável,
principalmente, para quem procura um serviço de
Assistência Social. A previsão de entrega do novo
CSU é para o mês de setembro.

Hospital recebe
doação da JBS

O Hospital Beneficente Roque Gonzáles recebeu
a doação de diversos equipamentos de proteção
individual da empresa JBS para o enfrentamento
da COVID-19. Foram doadas máscaras cirúrgicas
descartáveis de TNT, aventais descartáveis, luvas
de procedimentos, macacões de segurança e um
monitor multiparâmetro. A direção da casa de
saúde agradece a doação da empresa.

CIC incentiva comércio com a
Promoção Dia dos Pais

Com o objetivo de incentivar o consumo no
comércio do município, a CIC Roca Sales lançou a
promoção Dia dos Pais. Ao todo, 35 lojas associadas
participam e estão identificadas com os cartazes
da promoção. A cada R$ 50,00 em compras, o
cliente recebe uma cartela e participa do sorteio de
um vale-compras de R$ 200,00, um vale-compras
de R$ 150,00, um vale-combustível de R$ 100,00,
um tapete de couro, cestas de produtos e um kit
cosméticos. O sorteio será realizado no dia 10 de
agosto na sede da entidade.

ENCANTADO
Galeto
Solidário

O Consulado do
Internacional, de
Encantado, promove no
dia 1º de agosto o Galeto
Solidário, das 11h às
13h, no Salão do Santo
Agostinho, no bairro
Planalto, em Encantado. A
ação será realizada em prol
das famílias atingidas pela
enchente no município.
As reservas podem ser
feitas até o dia 29 de julho.
Será oferecido galeto,
cuca e salada. Inteiro ao
preço de R$50 e meio
R$30. Também terá a
opção de tele-entrega. As
reservas podem ser feitas
com o Gastão na Speed
Corretora, Agostinho
Bouvier, Beth Capitanio,
Cris Costa, Daniel
Furlaneto, Everton Dias,
Fernando Araujo, Julio
Medeiros, Silvia Agnoleto
e Oficina Arte Dom
Martelo.

CRAS

O atendimento do CRAS
voltou a ser junto à Sede
na rua Osvaldo Aranha nº
616 (ao lado do Centro de
Convívio dos Idosos) e não
mais no Parque João Batista
Marchese

Milho
trocatroca

A secretaria da
Agricultura informa aos
produtores que quem
pagou as sementes da safra
2019/2020 e tem direito
a receber a restituição do
valor podem passar na
Tesouraria da Prefeitura.

ENCANTADO

Retirada de doações
Nesta sexta-feira e sábado (24 e 25), das 9h às 16h (inclusive ao meio-dia), o
Ginásio Municipal de Esportes, no Parque João Batista Marchese, estará aberto
a toda a comunidade para a retirada de roupas de inverno e calçados a quem
precisa. Mesmo quem não foi atingido pela enchente, mas que precisa de roupas e
calçados de inverno podem se deslocar até o local e pegar o que for necessário.
A entrada no ginásio será pela lateral e apenas dez pessoas por vez poderão
entrar. O tempo de permanência será de dez minutos por pessoa. Solicita-se que
cada um traga suas sacolas.
VANESSA PALIOSA

nos últimos dias, muitas peças de roupas foram doadas
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APÓS A ENCHENTE, A DIFÍCIL
RETOMADA DOS MUÇUNENSES

P

assadas duas
semanas após
as cheia do Rio
Taquari, o município de
Muçum está retomando
as atividades. Com o
auxílio da Administração
e comunidades da região,
muitas famílias retornaram
para casa e aos poucos
estão recomeçando.
No entanto, algumas
famílias que foram
atingidas não têm
condições financeiras de
reparos para o retorno
de forma digna e buscam
junto ao município este
auxílio que também não
pode ser disponibilizado.
Por inciativa da
Administração está sendo
realizada campanha de
arrecadação de materiais
de construção e até de
recursos financeiros que
estarão sendo revertidos
para a compra de
material para as famílias
necessitadas. Pelo menos
seis famílias não tem
sequer a casa para retornar,
pois as moradias foram
levadas pela correnteza
e uma foi deslocada. O
prefeito Lourival de Seixas
comenta que o município
está fazendo o que pode.
“Temos famílias que foram
enquadradas no aluguel
social. Ainda estamos
fazendo o levantamento,
mas muitas famílias não
têm condições de retornar.
São pequenos e grandes
reparos em casas que o
município, infelizmente,
não pode auxiliar. Não
temos como comprar
material de construção.
Podemos ser apontados
pelo Tribunal de Contas.
Estas pessoas precisam de
ajuda. Precisam retomar a
vida, o trabalho, mas não
têm condições financeiras,
por isso decidimos fazer
esta campanha. Sei que
recebemos muito e de
muitas comunidades,
mas neste momento
ainda precisamos de
ajuda. Precisamos de
qualquer tipo de material
de construção. São mais
de 60 casas que precisam
ser reparadas para que as
pessoas voltem a morar
nelas. Faço aqui um apelo.
Nos ajudem”, disse Seixas.

página do DILA

Na tarde de terça-feira (21) estive ouvindo
algumas destas famílias
FOTOS: DILAMAR DOS PASSOS

>>>

Maria Cristiana da Costa, curada de um câncer, quadro depressivo e com
tentativa de suicídio, teve a casa levada pela enchente. Moradora da rua
Taquari, nas proximidades do cemitério, ela conta que retirou alguns pertences
que foram levados para o Ginásio de Esportes e, quando retornariam para
buscar outras coisas, foi surpreendida por vizinhos que relataram: ‘a tua casa
foi levada inteira pela água’. “Morávamos do outro lado da ponte, em Roca
Sales, com muito sacrifício, guardamos cada centavo, passamos necessidade,
até que conseguimos comprar o terreno com a casa aqui, há cerca de três anos.
Agora a água veio e levou embora. Não temos onde morar. Por enquanto,
graças ao prefeito, estamos aqui no ginásio, mas é muito frio, é horrível de ficar
aqui. Não temos como reconstruir a casa”, finalizou Maria Cristina.

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

bromilda
ângela valin

>>>

“Se minhas filhas não
tivessem me segurado,
teria me jogado para o rio
me levar”. Foi desta forma
que a senhora Bronilda
Ângela Valin me recebeu
no que sobrou da casa
localizada na ‘ponte’ em
Muçum. Ela conta que,
na noite de terça-feira
(7), juntamente com
familiares, às pressas,
conseguiram retirar alguns
móveis da casa e levaram
até a residência do irmão,
na rua Taquari. “Mas a
enchente também foi lá e
levou tudo embora, tanto
meu, quanto dele. O que
sobrou da minha casa
foi um fogão à lenha que
está instalado e a força
da água não foi suficiente
para leva-lo. As portas
foram arrebentadas,
móveis e roupas que
não conseguimos tirar
também foram perdidos”.
A casa da filha, localizada
ao lado da moradia de
dona Bronilda, não tem
mais condições de uso.
“A casa da minha filha
não pode ser usada, o
assoalho desceu, temos
que desmanchar e refazer,
mas não temos dinheiro.
Estou vivendo de favor
no meu irmão no Jardim
Cidade Alta, mas quero
voltar para minha casa”,
finalizou a senhora.

casa de MARIA da costa ficou destruída

maria e o marido

>>>

Morador da chamada “Rua da Ponte”,
Adão Loris José Machado (Adão Bodinho),
divide o terreno com filhos e netos. Há
mais de 50 anos morando no local foi outra
pessoa que teve a casa invadida e não pode
mais retornar. Aposentado, atualmente “vive
amontoado” na casa da filha com outras
quatro pessoas. “Foi tudo muito rápido.
Começamos a retirar a coisas, levamos o que
pudemos para o ginásio de esportes, mas a
grande maioria não tivemos tempo. Ficou
tudo na água. Tanto minha casa quanto a
da filha ficaram embaixo da água. Agora
estamos fazendo a limpeza e vendo o que
podemos aproveitar. Mas o meu barraco
não tem mais o que fazer. O assoalho caiu,
as paredes estão caindo também, o telhado
está todo estragado. Não tem como morar
ali. Vamos desmanchar e usar algumas
madeiras. O resto está tudo estragado. Tem
que jogar fora. Minha ideia é fazer a casa
mais alta. Sou aposentado, ganho salário
mínimo. Não tenho condições de recomeçar
sem ajuda”, concluiu Adão.

ADÃO (camisa vermelha) com a filha e o neto

destruição na casa de adão

>> As pessoas interessadas em doar materiais de construção para colaborar com a reconstrução das
residências atingidas pela cheia do Rio Taquari devem entrar em contato com o secretário de Obras e
Viação do município pelo telefone 51.99664.1507 ou na Prefeitura pelo telefone 3751.1122.
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OUTSIDER

eleições de encantado

o fator adroaldo conzatti

A

s eleições municipais de Encantado terão certamente como
principal protagonista, o atual prefeito, Adroaldo Conzatti,
sendo candidato à reeleição ou não. A dúvida da população
e dos partidos é especular se ele será “O Grande Candidato” ou o “O

SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

HISTÓRIA

Aos 80 anos, Adroaldo Conzatti é o
político de maior influência nas sucessões
municipais desde quando foi eleito
pela primeira vez, como vereador, em
1972, com 537 votos. A sua vida política
começou em tempos de autoritarismo
do Regime Militar e no único partido
de oposição permitido, o Movimento
Democrático Brasileiro (MDB). A
situação era representação pela Aliança
Renovadora Nacional (Arena). Naquela
eleição, o MDB concorreu apenas à
Câmara Municipal e elegeu, além de
Conzatti, os vereadores Raimundo
Bolsi e o advogado Pedro José Lahude.
Para prefeito, foi eleito Evaldo Zilio,
tendo como vice, Ampère Giordani, que
concorreram pela Arena (I). Na Arena
(II), os candidatos foram Jorge Moreira
e Nédio Marchese. Na sua estreia em
pleitos, o atual prefeito seguia a tradição
da família sucedendo seu pai Luiz, que
integrou a Câmara na legislatura de 1969
a 1973. A bancada teve ainda o advogado
Pedro Silveira, que até hoje acompanha
os desdobramentos políticos e eleitorais
de Encantado. Conzatti concorreu a
Prefeito pela primeira vez em 1976 em
sublegenda, juntamente com Raimundo
Bolsi e o eleito Antonio Lorenzi. Em duas
sublegendas da Arena, forma candidatos
à prefeito, Ampère Giordani e Armando
Luiz Reali. Depois de muitos anos de
supremacia do PSD e de seu sucessor a
Arena, a vitória de 1976 foi a primeira do
MDB. E permaneceria na Prefeitura com
a primeira eleição de Adroaldo Conzatti
em 1982, já no pluripartidarismo, pelo
PMDB, numa eleição concorrida com
oito candidatos (três sublegendas do PDS,
atual PP, três do PMDB, e duas do PDT).
Retornaria em 1992, tendo como vice
Odilon Gheno (PDT). Tentou retornar
em 2000, mas foi derrotado por Paulo
Costi (PP). Voltou a ocupar a Prefeitura
em 2016, já no PSDB, na coligação com
o PP, pelo vice Enoir Cardoso. Esse relato
sucinto das eleições encantadenses,
demonstra a presença de Conzatti,
concorrendo e também influenciando
na organização das campanhas e na
definição das lideranças de seu partido
escaladas para buscar vagas na Câmara
Municipal. Cabe registrar que ele fez uma
incursão como pretendente a uma vaga à
Câmara dos Deputados, em 2002, fazendo
expressiva votação, ficando na suplência.
Isso lhe permitiu ampliar suas relações
políticas em outros municípios da nossa
região.

Grande Eleitor”. Inegavelmente, gostem ou não do atual prefeito,
elogiem ou critiquem suas administrações, a escolha passará
por Adroaldo Conzatti, que pela terceira vez exerce a Chefia do
Executivo.

POLÍTICO

Quem acompanha a nossa política,
concordará que Adroaldo Conzatti, pela
sua experiência e vivência na política local
e regional, é o que os analistas definem
como “animal político”. Traduzindo,
é uma expressão que define pessoas
públicas que tem na política partidária
e na gestão quase uma razão de ser de
suas vidas e na sua personalidade. Não
consigo imaginar o atual prefeito afastado
da política. Guardando as diferenças
e proporções, Conzatti se assemelha
ao espírito de políticos, como Leonel
Brizola. O governador carioca fez política
poucos dias antes de falecer, em 2004,
quando estava na cama reunido com
correligionários discutindo a sucessão
do Rio de Janeiro. O ex-senador e exgovernador Pedro Simon está aposentado,
mas seguramente está fazendo “política”.
Voltando à nossa aldeia, ninguém conhece
melhor os meandros da política local do
que Conzatti. A coluna ficou sabendo
de uma informação de que partidos já
estão realizando pesquisas de opinião,
cujos primeiros resultados mostraram um
favoritismo do atual Chefe do Executivo.
A novidade nessas sondagens foi a boa
colação de uma jovem liderança que pode
surpreender, caso integre uma possível
candidatura majoritária.

MDB, PTB, PDT, PSB e PT. Basicamente
os mesmos partidos que estavam
coligados na eleição anterior em torno da
dobradinha Baixinho Orsolin (PMDB) e
Jonas Calvi (PTB). Está de fora o DEM.
A coluna apurou que uma possível
conversação com o prefeito Adroaldo e
o PSDB só acontecerá num diálogo com
todo o grupo, sem exceção. Embora a
experiência demonstre que a política
é muito dinâmica, nada impede que o
prefeito procure alguma legenda;
>> Inegavelmente a percepção é de
que Conzatti possa procurar o MDB, seu
antigo partido, visando uma conversação
sobre a eleição. Isso é favorecido por
uma declaração dada ontem à Rádio
Encantado, ao repórter Henrique
Pedersini, pelo deputado Edson Brum.
O parlamentar elogiou a administração
Conzatti que, na sua opinão, tem
conseguido fazer um bom trabalho apesar
das dificuldades financeiras, e defendeu
que o partido estabeleça negociações e
até indique o candidato a vice-prefeito.
E existe ainda a conhecida excelente
relação pessoal e política do prefeito
com o presidente do partido, Claudio
Roberto da Silva, que seguidamente tem
defendido a administração no Legislativo,
contrastando as críticas de vereadores de
outras legendas.

CENÁRIO

CANDIDATURA

Adroaldo Conzatti, exatamente pela
suas qualificações administrativas pessoais
e profissionais, tem uma visão muito
própria e pessoal sobre a gestão e escolha
de colaboradores, o que às vezes dificulta
a compreensão e a manutenção de uma
coligação. Por isso, pelo que a coluna
constatou, o cenário no de hoje apresenta
as seguintes situações:
>> Não existe condições e clima para
repetir a coligação da eleição passada com
o PP. As diferenças são irreconciliáveis
entre Adroaldo Conzatti e o PP, o que fica
claro pelas contestações à administração
de membros do partido. Basta
acompanhar as manifestações dos pepistas
nas sessões da Câmara, principalmente
pelas contestações de vereadores como
Marino Deves. O distanciamento e
rompimento da coligação vitoriosa na
última eleição, ficou evidenciada pelo
afastamento de secretários ligados ao
partido e do próprio vice Enoir Cardoso;
>> Estão ocorrendo conversas entre
agremiações visando um entendimento
para as eleições, e num primeiro momento
sem a abordagem de nomes, envolvendo

Em entrevista no sábado, dia 18,
ao repórter Henrique Pedersini, no
Panorama 1580, da Rádio Encantado,
Adroaldo Conzatti ainda não confirmou
sua candidatura à reeleição. Mesmo que
encontre dificuldades para refazer a
coligação de 2016 (acho que as “pontes”
foram dinamitadas), ou estabelecer
um novo acordo com outros partidos,
especialmente o MDB, o colunista tem
convicção que concorrerá, até em faixa
própria. E poderá inovar tendo uma
mulher como vice (duas secretárias
já se desincompatibilizaram: Joanete
Cardoso Masiero e Clarissa da Rosa
Pretto Scatolla). No dia 15 de novembro,
Conzatti será “O Grande Candidato”,
para defender o seu legado. Não acredito
que seja coadjuvante como “O Grande
Eleitor”, apoiando ou criando uma
candidatura para dar continuidade à
sua administração. Só existe uma única
possibilidade de não ser candidato: os
filhos Rogério, Luiz Henrique e Gilson
darem um soco na mesa e proibirem o
pai de ser candidato (risos). E olhe lá!
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Local tem ambientes amplos, aconchegantes e agradáveis

Casa do Idoso Raio de Sol
está em novo endereço

C

om o intuito de
proporcionar
mais qualidade
de vida para os idosos,
há mais de um mês,
a Casa do Idoso Raio
de Sol está em novo
endereço. Agora o
atendimento está
sendo realizado na rua
Monsenhor Scalabrini,
nº 286, centro de
Encantado. O novo
espaço tem 400 m²
e possui ambientes
amplos, aconchegantes e
agradáveis.
As novas instalações
são compostas por
um pátio enorme que
facilita a exposição dos
idosos ao sol e rampas
que proporcionam
maior mobilidade.
A parte interna é
constituída por uma
sala que permite a
convivência coletiva
de todos os idosos;
refeitório amplo;
cozinha; quatro
banheiros; quartos,
sendo um para
isolamento; sala de
enfermagem e escritório
para receber e conversar
com os familiares.
Com o novo
ambiente, a Casa do
Idoso Raio de Sol
ampliou a capacidade
para 20 pessoas, mas
já possuem 16. Restam
apenas quatro vagas

para mulheres. “Tem
bastante procura. A
casa é maior e o espaço
está mais cômodo.
Não temos escadas, o
pátio é grande e desta
forma, eles podem
aproveitar mais. Além
disso, estamos próximos
do Hospital, mercado
e farmácia”, destaca
a administradora
Lidiane Brum, que
ainda acrescenta
que o atendimento
e acolhimento dos
idosos continua sendo
o mesmo, somente se
adaptaram a algo maior.
A casa geriátrica
também oferece
acompanhamento
médico, serviço de
nutrição, enfermagem
24h, fisioterapia
e lavanderia. No
momento, por causa da
Covid-19, a Casa não
proporciona os serviços
de creche e hotelaria
para os idosos, apenas
hospedagem. O local
também disponibiliza
estacionamento interno
para os funcionários e
assim que eles chegam,
já trocam de roupa para
evitar a contaminação
pelo coronavírus.
Geralmente quatro
funcionários ficam com
os idosos.

Francisca Tiecher está há quase três anos
na casa

FOTOS: ELISANGELA FAVARETTO

Maria Bonatto Marini é a mais idosa do
grupo

Novo espaço foi aprovado
Francisca Tiecher, 95 anos,
está há mais tempo na casa. Já
são quase três anos. “A casa é
nova e bonita. Eu gosto de pegar
sol e quando é frio nós vamos
perto da lareira”, relembra.
A senhora Maria Bonatto
Marini é a mais idosa do grupo.
Aos 97 anos, ela conta com
a ajuda de uma cuidadora,
mas consegue caminhar e se

ENCANTADO

alimentar sozinha. Sempre que
tem um tempinho, aproveitar
para cantar algumas músicas
antigas como o “Beijinho Doce”
e dançar algumas valsas. “Eu
gosto de ficar aqui, gosto de
dançar e cantar”, relata.
Roseli Maria, 60 anos, está há
uns dois meses na casa e adora
desfrutar da companhia dos
outros moradores. “Eu gosto

de ficar aqui e tenho bastante
amigas. Adoro pintar desenhos”,
conta.
A senhora Ilda Jachetti
Bigliardi, 94 anos, está há cerca
de três meses na casa. “Eu gosto
daqui. Antes eu morava sozinha,
mas os meus filhos não quiseram
mais. Agora estou aqui e eles
vêm me visitar com frequência”,
explica.

Quartos são
confortáveis e
aconchegantes

As senhoras Roseli Maria e Ilda Jachetti
Bigliardi adoram conversar no pátio

Refeitório é bem amplo
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NOVA BRÉSCIA

Saúde realiza testes
para o coronavírus

Devido ao aumento no número de casos de
coronavírus na região, a Administração Municipal de
Nova Bréscia, através da Secretaria de Saúde e Meio
Ambiente, realizou no período de 07 a 17 de julho,
um levantamento epidemiológico, por meio de testes
rápidos, em um grupo de pessoas, com o intuito de
identificar o número de casos existentes do vírus.
Os selecionados eram trabalhadores do chamado
“grupo de risco” de contágio, ou seja, trabalhadores
das áreas essenciais que não pararam de desempenhar
suas funções durante a pandemia, seja na linha de
frente de combate ao vírus (setor de saúde) ou em
setores como o de alimentação (supermercados,
padarias e restaurantes) e serviços (postos de
combustíveis, frigoríficos, farmácias e agropecuárias).
Os testes rápidos foram disponibilizados pelo
Ministério da Saúde e aplicados pelo setor
de Enfermagem da Unidade Básica de Saúde de
Nova Bréscia e supervisionados pela equipe Médica,
no Ambulatório de Atendimento de Síndromes
Respiratórias - Ambulatório Covid.
Foram testados 161 trabalhadores que se
dispuseram a participar do levantamento
epidemiológico de forma voluntária, mediante
assinatura de termo de consentimento. 98,2% dos
testes realizados tiveram resultado negativo e 1,8%
tiveram resultado positivo.
A baixa incidência de resultados positivos se deve
ao trabalho realizado pela Secretaria Municipal
da Saúde, UBS/ESF, em conjunto com o Comitê
Municipal de Atenção ao coronavírus e também pelo
entendimento da população quanto à importância de
seguir as orientações, adotando todas as medidas de
prevenção.

O que fazer em casO de
sintOmas da cOvid-19?
A comunidade deve entrar em contato com
a Unidade Básica de Saúde pelo fone (51)
98182-6927 ou (51) 3757-1570 para agendar
atendimento junto ao Ambulatório Covid, que
funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min
às 11h e das 13h30min às 17h. Nos finais de
semana, pacientes com sintomas gripais podem
procurar o Hospital São João Batista, que
também está apto a atender os pacientes.

DivUlgAção

respirador

No mês de junho, o município havia sido
contemplado com um respirador do tipo móvel,
destinado ao Hospital São João Batista. O
aparelho já está disponível na casa de saúde.

Respirador
está no
Hospital São
João Batista

nova bréscia

Modernização da
Praça do Imigrante
Iniciou uma nova
fase no processo de
modernização da
Praça do Imigrante,
mais conhecida como
Praça da Matriz,
no Centro de Nova
Bréscia. No momento
está sendo realizada a
concretagem da nova
quadra e a demolição
dos antigos banheiros.
O trabalho é realizado
com recursos recebidos
pelo município, no valor
de R$ 306.288,45, do
Ministério do Esporte.

Banheiros antigos
estão sendo
demolidos

CAmilA merloA
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SESSÃO DESTA SEMANA TEVE MAIS DE QUATRO HORAS DE DURAÇÃO

ENCANTADO

Vereadores discutem ações de
auxílio aos atingidos pela enchente
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

E

m sessão
de mais
de quatro
horas, os vereadores
de Encantado
aprovaram dois
projetos na segundafeira (20). Uma
das matérias abre
crédito suplementar
de R$ 420 mil. O
valor será utilizado
no atendimento
emergencial aos
atingidos pela
enchente. Do total,
R$ 220 mil serão
destinados para a
área da assistência
social e R$ 200
mil para o setor de
obras.
Outro projeto
aprovado abre
crédito suplementar
de R$ 20 mil
para aquisição de
equipamentos para o
Corpo de Bombeiros
Misto de Encantado,
com recursos do
Fundo Municipal
de Reequipamento
dos Bombeiros
(Funrebom).
Os debates dos
parlamentares
focaram nas ações
do governo para
o atendimento
às famílias que
sofreram graves
prejuízos com
a cheia do Rio
Taquari. O encontro
foi realizado
pelo sistema de
videoconferência,
com os políticos em
suas casas.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

>>
A próxima
sessão está
marcada para
segunda-feira
(27), às 18h.

vereadores participaram da sessão por videoconferência

Rápidas da sessão
>>

O presidente Valdecir Cardoso (PP) ressaltou o trabalho da
Câmara de Vereadores nesta legislatura. “A Câmara é unânime
em olhar para as pessoas e escutar suas prioridades. Para saber as
necessidades das pessoas tem que ir até a casa delas e escutá-las”,
comentou.

>>

Cláudio Roberto da Silva (MDB) entende que a construção
da nova creche do bairro Navegantes não deve ser prioridade no
momento, mas sim a reconstrução das casas das pessoas atingidas
pela enchente. “A creche é importante. Mas a criança sai da creche
e vai para onde? Para o Parque? Mais importante é ter onde morar
e o que comer”, comentou. O vereador revelou que vai abandonar a
vida política após esse mandato. “Quanto mais se avança na política
menos se pode falar o que se pensa”, destacou.

>>

Celso Cauduro (MDB) sugere que auxílio-aluguel poderia ser
dado às famílias que quiserem sair das áreas alagáveis. Ele também
entende que os recursos destinados àqueles atingidos pela enchente
devem ser repassados conforma a necessidade de cada um. “Não
adianta dar R$ 10 mil para que só sujou a casa. Quem teve a casa
derrubada precisa receber um olhar especial. Penso que tem que
ajudar conforme o estrago da casa”, opinou.

>>

Luciano Moresco (PT) lamentou o veto do Executivo ao projeto, de
autoria do próprio petista, que dava incentivo aos táxis adaptados para
o transporte de portadores de necessidades especiais. O parlamentar
chamou a atenção para a necessidade de serem utilizados recursos do
município para atender as famílias que sofreram prejuízos da cheia do
Taquari. “A lógica é que não venham recursos de Brasília para atender as
pessoas, apenas os bens públicos. É preciso focar no auxílio às pessoas.
É para elas que nosso olhar tem que ser voltado neste momento. Temos
que repensar o orçamento do município diante de três casos terríveis:
a estiagem, a pandemia e a enchente”, afirmou. O político mostrouse mais uma vez indignado com as respostas do Executivo a respeito
do projeto que trata do convênio entre os municípios de Encantado e
Relvado para a obra do asfalto comunitário no Distrito de Valdástico.
“Hoje, eu seria contrário à aprovação. Ainda não temos informações
claras sobre os gastos de cada município”, argumentou.

>>

Marino Deves (PP) estranhou o fato de o prefeito Adroaldo
Conzatti não ter acatado a indicação dos vereadores de usar recursos
das economias da Câmara para auxiliar os atingidos da enchente.
“Se nós gastamos o mínimo e dispusemos o recurso nesse momento,
por que o prefeito não aceita essa sugestão? Só espero que não seja
utilizado para outra situação que não ao atendimento das pessoas.
Só no Navegantes foram 170 casas inteiramente inundadas”, disse.

>>

Diego Pretto (PP) disse estar orgulhoso dos encantadense pelos
diversos atos de solidariedade em decorrência da enchente. “Orgulho em
ver a sociedade indo ao encontro de quem tem necessidade”, elogiou.

>>

Andresa de Souza (Yê) apresentou números sobre as despesas da
Administração Municipal com a folha de pagamento. Segundo ela, em
2015, eram 80 cargos, 10 secretarias e gastos mensais de R$ 230 mil. “Em
2018, diminuiu 20 cargos e os gastos ficaram em R$ 260 mil. Mais R$ 60
mil com estagiários. O total é de R$ 320 mil. Não estou vendo economia
nenhuma, mas sim um gasto de R$ 90 mil a mais por mês”, revelou.

>>

Valdecir Gonzatti (MDB) afirmou que procura se espelhar em
grandes lideranças, entre elas, o prefeito Adroaldo Conzatti. Ele
elogiou ainda o trabalho dos funcionários da Prefeitura no trabalho
de atendimento às pessoas que sofreram prejuízos na enchente.

>>

Sander Bertozzi (PP) destacou a volta do serviço de inseminação
para o gado leiteiro. “Depois de mais de ano sem atendimento, com
os produtores tendo que pagar um valor três vezes maior, a partir de
agosto, deve voltar à normalidade. É uma empresa nova, de Capitão.
Vamos ficar atentos e acompanhar de perto”, salientou.

>>

Jaqueline Taborda (PSDB) elogiou as pessoas e entidades que
ajudaram os atingidos pela enchente. Ela citou o exemplo da Igreja
Verbo da Vida que trouxe para Encantado dois caminhões com
doações. A parlamentar citou ainda a importância do trabalhos dos
vereadores junto aos deputados. “Estive com o deputado Capitão
Macedo para agilizar a disponibilidade de recursos e reconstruir a
vida dessas pessoas que perderam tudo”, disse.
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ENCANTADO

dez prefeitos estiveram na capital nos dias 21 e 22

Comitiva retorna de Brasília
com demandas solicitadas
para diversas áreas

D

ez prefeitos da
região cumpriram
uma agenda
intensa em Brasília na
terça e quarta-feira (21 e
22). O principal objetivo
da comitiva foi buscar
recursos para amenizar
os efeitos da enchente que
atingiu a região entre 8 e
13 de julho.
“Estamos voltando
muito satisfeitos com
os encaminhamentos
que conseguimos fazer.
Pudemos mostrar a
realidade, sensibilizar
ministros e secretários
sobre o que aconteceu
na nossa região”, ressalta
o presidente da Amvat
e prefeito de Imigrante,
Celso Kaplan. Toda a
agenda da comitiva da
região na capital federal
foi articulada pelo
gabinete do senador Luis
Carlos Heinze.
Na quarta – feira (22)
os prefeitos tiveram
audiências, pela manhã,
com o secretário Nacional
da Agricultura Familiar
e Cooperativismo
Fernando Schwanke, ao
qual pediram apoio para
recuperação de danos
causados na agricultura
familiar.
Outro encontro,
por meio de
videoconferência, foi com
o ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni. O
ministro, que se recupera
da Covid-19, ouviu as
ponderações dos líderes
municipais e afirmou que
a pasta reunirá esforços
para ajudar as cidades
a se recuperarem do
prejuízo.
“Vamos acelerar o
processo de liberação
da verba para que esse
dinheiro possa chegar
rapidamente até vocês.
Assim, os prefeitos
podem usar os valores do
orçamento próprio para
atender outras demandas,
já que o acolhimento e

abrigamento das vítimas
nós podemos fazer por
meio da Portaria nº 90”,
explanou o ministro.
A Portaria nº 90, de
3 de setembro de 2013,
estabelece os parâmetros
e procedimentos relativos
ao cofinanciamento
federal para oferta do
Serviço de Proteção em
Situações de Calamidades
Públicas e Emergências.
O ministro disse também
que vai analisar a
possibilidade de adiantar
recursos federais para as
redes socioassistenciais
dos municípios.
No fim da manhã da
quarta, houve audiência
com o secretário de
Defesa Agropecuária,
José Guilherme Leal, para
tratar sobre a retomada
de exportação de carnes
dos frigoríficos da região,
para a China.
O presidente
da Federação das
Associações de
Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs)
e prefeito de Taquari,
Maneco Hassen,
observou que a queda nas
exportações atingiu todo
o Estado. Já o prefeito
de Lajeado, Marcelo
Caumo, destacou,
durante a reunião, a sua
preocupação e pediu
apoio para que seja
feita uma reavaliação
das vendas para o país
asiático.
“Estamos preocupados
com a suspensão da
exportação para a
China, já que tivemos
um surto de Covid-19
nos nossos frigoríficos.
Temos duas plantas em
Lajeado, uma da BRF e
uma da Minuano, com
quatro mil funcionários
diretos e duas mil
famílias agregadas. No
Brasil inteiro é o maior
número de agregados por
planta dessas indústrias”,
detalhou Caumo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que buscará acelerar
o processo de liberação da verba para cidades atingidas pela enchente

Enchente e
pandemia
Na terça – feira (21)
a enchente – a pior
enfrentada pelo Vale do
Taquari nos últimos 64
anos e que tem prejuízos
estimados em mais de
R$ 170 milhões – foi a
principal pauta de trabalho
da comitiva.
“Fomos ao Ministério
do Desenvolvimento
Regional para buscar
respostas rápidas para
a população. Também
precisamos respostas
a médio e longo prazo,
porque somente em
habitação são cerca de
60 milhões de prejuízos”,
destacou o presidente da
Amvat.
A audiência
no Ministério do
Desenvolvimento
Regional teve participação
do secretário Nacional
de Proteção e Defesa
Civil, coronel Alexandre
Lucas Alves, e do ministro
do Desenvolvimento
Regional, Rogério
Marinho. O senador
Luis Carlos Heinze, no
momento do encontro,
ligou para o coronel

Alexandre Lucas Alves
pedindo uma ajuda
emergencial para as
cidades do Vale.
“As consequências
dessa enchente foram
enormes. Estão acima
das possibilidades do
que os municípios têm
capacidade de recompor.
É um pleito regional”,
enfatizou o presidente da
Famurs aos representantes
do governo federal.
O secretário Nacional
de Proteção e Defesa Civil
orientou os prefeitos sobre
como encaminharem seus
pleitos, com descrição,
custos, projetos, planilhas
de custo e relatório
fotográfico. “Se esse
pedido for feito de forma
completa e pudermos
avaliar bem a situação,
os recursos serão
rapidamente liberados
e colocados no cofre da
prefeitura”, afirmou.
No fim da tarde, os
prefeitos ainda tiveram
uma audiência com o
secretário de Ciência,
Tecnologia e Insumos
Estratégicos, Hélio Angotti
Neto, quando solicitaram
apoio na destinação
de medicamentos de
enfrentamento à Covid-19.

Comitiva

A comitiva que foi a Brasília esteve composta pelo
prefeito de Imigrante e presidente da Amvat, Celso Kaplan;
prefeito de Taquari e presidente da Famurs, Maneco
Hassen; prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana; prefeito
de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto; prefeito de
Cruzeiro do Sul, Lairton Hauschild; prefeito de Estrela,
Carlos Rafael Mallmann; prefeito de Colinas, Sandro
Ranieri Herrmann; prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo;
prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti; prefeito de
Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, e representante do
prefeito de Muçum. Também integrou o grupo o prefeito
de Santa Tereza, Gilnei Fior.

Recursos para
Encantado

No Ministério da Saúde (MS), a busca foi por
medicamentos em função da Covid-19 e houve o
comprometimento por parte do MS de destinação de
medicamentos para cada município. Conzatti também
fez a entrega de documentos pedindo auxílio ao deputado
federal Daniel Trzeciak Duarte e na assessoria do deputado
federal Giovani Cherini, coordenador da bancada gaúcha.
Junto com o deputado federal e vice-líder do governo
Ubiratan Antunes Sanderson, Conzatti esteve em uma
audiência com o presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte.
Foi tratado especialmente da questão da EMEI Navegantes,
havendo comprometimento do deputado e do presidente
do FNDE de liberar recursos para a escola.
Segundo o prefeito Conzatti, além da enchente outra
grande preocupação é com a Covid-19. Em Brasília era
para ter ocorrido audiências com a Secretaria Especial
da Presidência da República e Ministro, porém cinco
integrantes estão afastados por testarem positivo para a
Covid-19. Na quinta-feira (23) houve uma audiência no
Ministério do Desenvolvimento Regional, onde Conzatti
fez a entrega de diversas demandas do município.
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CORONAVÍRUS

ACI-E apoia novas
mudanças no modelo
de Distanciamento
Controlado
REPRODUÇÃO

Fontana participou de videoconferência na segunda-feira (20)

Desde a implantação do modelo de
Distanciamento Controlado no Rio
Grande do Sul, a Associação Comercial
e Industrial de Encantado (ACI-E)
se mantém atenta à classificação das
bandeiras, que determina o risco
epidemiológico do coronavírus na região
do Vale do Taquari e, por consequência, a
flexibilização ou o aumento das restrições
às atividades econômicas.
Foi assim logo na primeira rodada,
quando ao Vale foi atribuída a bandeira
vermelha, que significa alto risco de
contaminação e maiores restrições. Na
oportunidade, a ACI-E integrou um
comitê de crise regional, que agiu rápido
e conseguiu convencer o governo a rever
os critérios. O resultado foi a mudança
para a bandeira laranja, que representa
risco médio de contágio e garante
o funcionamento do comércio, por
exemplo. Situação semelhante ocorreu
nesta semana, quando a região conseguiu
reverter a classificação de vermelha para
laranja após o encaminhamento do
recurso ao governo.
Agora, a ACI-E trabalha, ao lado de
outras entidades representativas gaúchas,
na construção de uma nova proposta de
mudança nos critérios do Distanciamento
Controlado. Na segunda-feira, dia 20, o
presidente Rafael Fontana participou de
uma reunião on-line, coordenada pela
Federação das Entidades Empresariais
do RS (Federasul), para apresentar as
sugestões a deputados e senadores.
Entre as alterações propostas estão a
participação das entidades na definição
das bandeiras, o aumento da autonomia
dos prefeitos e o uso das bandeiras
como gatilho de ação do governo, não
indicando o fechamento em nenhum dos
casos.
Segundo Fontana, é fundamental a
mobilização das entidades empresariais,
representativas e associativas junto aos

parlamentares estaduais e federais para
que se confirmem as reformulações
no Distanciamento Controlado.
“Entendemos que deva haver mais
flexibilidade para que os municípios,
conforme as suas realidades do momento,
tomem as decisões também. E que haja
menos transtornos com essa questão
das bandeiras. Há municípios em que
a situação está controlada. Mais do que
nunca, as instituições locais sabem dessa
realidade e podem tomar as decisões.
O governo do Estado tem que ser o
orientador das politicas de saúde. E nós
podermos tomar as decisões”, avaliou.
Também acompanharam a reunião a
presidente da Federasul, Simone Leite,
o deputado estadual Edson Brum, o
senador Luis Carlos Heinze, o presidente
da CIC Vale do Taquari, Ivandro Rosa,
o vice-presidente regional da Federasul,
Renato Scheffler, e o presidente da
regional Vale do Rio Pardo, Ario Sabbi.
No dia 17, o encontro foi realizado
com deputados federais. A bancada
gaúcha no Congresso Nacional, tanto
na Câmara quanto no Senado, já está
comprometida em apoiar e propor as
mudanças.

CORONAVÍRUS

DOS 204 CASOS
CONFIRMADOS,
ENCANTADO TEM 193
PESSOAS RECUPERADAS
A secretaria da Saúde
de Encantado divulgou
na tarde desta quartafeira (23) mais um
boletim epidemiológico
da Covid 19. No
total de 204 pessoas
contaminadas, 193 já são
consideradas curadas.
Quatro pacientes
estão em isolamento
domiciliar e dois
ocupam leitos Covid
do hospital Beneficente
Santa Terezinha. Em
acompanhamento
domiciliar, com sintomas
gripais, são 76 pessoas.
Desde o início da
pandemia, Encantado
registrou cinco óbitos.

PACIENTES TESTADOS
LACEN
Nº de testes: 97
Confirmados: 47
Negativos: 47
Descartados: 1
Em análise: 2

TESTES RÁPIDOS
Nº de testes: 260
Confirmados: 126
Negativos: 134
PARTICULARES
Nº de testes: 31
Confirmados: 31

ENCANTADO
Recuperação das estradas
E ABERTURA DE ACESSOS

Continua sendo realizada pela equipe da Secretaria de Obras Públicas a
recuperação das estradas do interior. As melhorias estão ocorrendo esta semana
nas linhas Divertida e São Brás. No Pinheirinho estão sendo feitos reparos na
estrada que ficou prejudicada após a chuva.
Já a secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural está abrindo acessos
laterais para os produtores de granjas de suínos e aves. Nesta semana, os serviços
estão sendo realizados nas linhas Divertida e São Roque.
DIVULGAÇÃO

estradas do interior recebem melhorias

“Entendemos que deva
haver mais flexibilidade
para que os municípios,
conforme as suas
realidades do momento,
tomem as decisões
também”.
rafael fontana
MÁQUINAS TRABALHAM EM PROPRIEDADES
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ESTADO

Objetivo é ampliar em mais 7 mil testes RT-PCR

Testar RS: projeto amplia testagem
e rastreamento de casos para
ajudar no controle da pandemia
Considerada uma
das estratégias mais
eficazes em países
que conseguiram
controlar a pandemia
de coronavírus, a
ampliação da testagem
da população gaúcha
com o rastreamento
de casos é o foco do
Testar RS. O projeto
foi lançado pelo
governador Eduardo
Leite nesta quinta-feira
(23), em transmissão ao
vivo pelas redes sociais.
“A Covid-19 é
uma doença nova,
que assusta e ensina.
Hoje, já sabemos que
o seu enfrentamento
envolve uma série de
ações complementares.
Estamos lançando esse
amplo programa de
testagem e busca ativa
de infectados, o Testar RS,
que vai ser operacionalizado
pelo Estado em conjunto
com o Ministério da Saúde
e as secretarias municipais
de Saúde e com o apoio da
iniciativa privada, por meio
do programa Todos Pela

TeSTagem
maSSiva
em duaS eTapaS
A estratégia será dividida
em duas etapas. A primeira,
que começou ontem (23),
será aplicada em dois grupos
prioritários: as cerca de
800 Instituições de Longa
Permanência de Idosos
(ILPIs), devido ao alto risco
de exposição ao vírus,
evidenciado pelos diversos
surtos nesses locais, e os
estabelecimentos de saúde,
que têm muitos profissionais
afastados por suspeita e
precisam estar seguros
para atuarem no combate à
pandemia.
Também fazem parte na
fase inicial pessoas com
sintomas gripais que residam

Anúncio do projeto foi feito pelo governador Eduardo Leite e
pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em transmissão ao vivo

Saúde, que darão suporte
para essa ação pioneira e,
tenho certeza, será um bom
exemplo para o Brasil”,
anunciou o governador.
Atualmente, são feitos
1 mil exames diários do
tipo RT-PCR, que detecta

nos 30 maiores municípios
com mais de 40 mil habitantes
e maior incidência de casos
confirmados de Covid-19.
“Já na primeira etapa, vamos
disponibilizar a realização
de mais 1 mil testes diários,
uma parte no Lacen e outra
no Paraná e em São Paulo.
Posteriormente, graças ao
envio pelo Ministério da Saúde
de um extrator, junto aos kits
de insumos, e de mais um
que o Estado está adquirindo,
teremos mais agilidade na
realização dos exames que hoje
são feitos de forma manual.
Com cada extrator, poderemos
dobrar a capacidade de
testagem”, afirmou a secretária
da Saúde, Arita Bergmann.
Além disso, parte dos testes
será feita pelo Lacen e por
laboratórios conveniados, e
outra parte será enviado a
um laboratório autorizado
pelo Ministério da Saúde, no

a presença do vírus no
organismo e é considerado
o mais eficiente para
diagnóstico da doença, seja
pelo Laboratório Central do
Estado (Lacen-RS) ou por
laboratórios parceiros de
universidades. Com o Testar

Paraná ou em São Paulo. O
governo federal já anunciou
que o RS terá 500 mil testes
para executar esse projeto,
possibilitando alcançar os 7
mil exames diários na segunda
fase do projeto, além dos
1 mil testes que hoje já são
realizados.
Nesta etapa, que será
iniciada em agosto e que
alcançará todo o Estado, mais
dois grupos serão amplamente
testados: os casos sintomáticos
e os casos suspeitos por serem
contactantes próximos de caso
confirmado de Covid-19.
Para essa segunda fase,
a começar em agosto, a
tecnologia e a adesão da
população serão fundamentais
para poderem ser rastreados
e isolados possíveis
contaminados e que estão
assintomáticos. Serão usados
os dados do aplicativo Dados
do Bem, desenvolvido pelo

RS, o objetivo é ampliar em
mais 7 mil exames por dia –
totalizando 8 mil testes no
RS.
A ampla testagem em
conjunto com a análise do
perfil dos casos infectados e
sua distribuição geográfica

Instituto D’Or de Pesquisa
e Ensino, para identificar as
pessoas que tiveram contato
com quem foi testado positivo
para o coronavírus.
O aplicativo é gratuito
e de acesso universal,
sendo possível definir
públicos específicos para
encaminhamento para testes
(ex.: cidades ou número de
contatos). Como a plataforma
terá os locais de realização
de testes, facilita o acesso do
usuário, com a disponibilidade
de agendar a coleta no
local mais próximo da sua
residência.
Para que todas as pessoas
com sintomas gripais possam
fazer o teste, o governo
organiza uma central de
recebimento, triagem,
acondicionamento e envio
de amostras para centros de
triagem regionais, que serão
criados. Além disso, o Estado

no território gaúcho
possibilitarão
direcionamento
mais eficiente
das estratégias de
distanciamento social,
buscando promover
a quebra da cadeia de
transmissão do vírus.
“Além de ampliar a
testagem, vamos usar
o aplicativo Dados
do Bem, que vai nos
ajudar a acelerar
o rastreamento.
A intenção é
diagnosticar mais
rapidamente, fazendo
busca ativa pelas
pessoas contactantes
de casos confirmados
para testá-las
também. Se confirmar
o diagnóstico
poderemos fazer
rapidamente o
isolamento. Com
isso, queremos reduzir a
transmissão comunitária do
vírus e reduzir o crescimento
da curva epidêmica de forma
a assegurar a capacidade de
atendimento hospitalar no
RS”, apontou Leite.

contará com a parceria de
municípios para criar centrais
municipais. O transporte
será feito para laboratórios
de fora do RS por meio do
Ministério da Saúde e, no
Estado, está sendo organizada
uma estrutura com apoio das
Coordenadorias Regionais de
Saúde e do Departamento
Autônomo de Estradas de
Rodagem (Daer), prevendo
inclusive o uso de ônibus
intermunicipal.
“Acreditamos que hoje dando
um passo muito importante
na identificação de pessoas
potencialmente, não só
com risco de vida, mas com
possibilidade de contaminação
de Covid-19 e, a partir disso,
fechar o cerco para que não
haja disseminação do vírus e
que menos pessoas tenham
adoecimento por conta da
doença”, concluiu a secretária
da Saúde.
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Assunto esquentou a sessão desta semana na cidade da Amizade

Vereador acusa presidente
da Câmara de superfaturar
fretes durante enchente

U

ma denúncia
feita por um
vereador do MDB
contra o presidente do
Legislativo foi o principal
acontecimento da sessão
da Câmara de Vereadores
de Roca Sales, realizada
na segunda-feira (20).
Nelson Vasconcelos
(MDB) cobrou
explicações do presidente
do Poder Legislativo
de Roca Sales, Adriano
Horbach (PTB), em
relação ao valor de fretes
cobrados pela empresa
a qual o presidente é

sócio para retirar móveis
e equipamentos da sede
da Câmara, situada na
Rua Eliseu Orlandini, no
centro e ainda lâmpadas
de LED que estavam na
garagem da prefeitura.
O tema foi levantado
durante as manifestações
de tribuna dos vereadores.
Vasconcelos denunciou o
presidente do legislativo
em seu discurso e
Horbach solicitou aparte
para rebater o colega.
Henrique Pedersini
jornalista

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

“Foi cobrado R$
100 ao metro. É
superfaturamento!”,
diz Vasconcelos

Ele usou o caminhão de transporte da própria
empresa. Parabéns! Só não dou parabéns por uma
coisa: me mandaram uma nota de empenho em
nome da tua (Horbach) empresa. É vergonhoso!
Como daqui até no clube o valor cobrado foi de
R$ 1,5 mil. Estamos em uma situação difícil de
pandemia, a gente se doando... Gostaria de ir a
fundo disso.
Para completar, ele recebeu outra nota de R$
1050,00. Isso dá pra ir a São Paulo. Acho que não
está certo, todos nós se doando... é complicado,
aquelas pessoas perderam tudo, acho que ele foi
infeliz. Dá 150 metros daqui até ali. Foi cobrado
R$ 100 ao metro. É superfaturamento! Este
vereador vai a fundo. Tu (Horbach) tem que
devolver este dinheiro. Não é justo se aproveitar
de uma desgraça dessas”, afirmou.

Roca Sales

CLauDiNEi COFFERRi

“FaRia de noVo, mas
jamais iRia deixaR a
históRia de RoCa sales
iR água abaixo”
“Tenho uma empresa de transporte que é a HB
(Horbach e Bertoldi). Liguei pro Silvinho (Sílvio
Zart, Chefe de Gabinete) para encaminhar ajuda a
nós da Câmara de Vereadores. Ele me passou de
telefone Eckarth (Gilberto, secretário de Obras),
estava na caixa de mensagem e a água vindo...
Como sou presidente, pensei e botei no grupo
dos vereadores na qual o senhor ( Vasconcelos)
não apareceu pra ajudar e não respondeu. Eu me
obriguei a pegar o caminhão, sim. Falei com o
assessor jurídico. Fiz um erro sim, mas não me
arrependo. O que me deixou feliz é ter resgatado.
Não é pelas notas.
O MDB sabe fritar as pessoas que querem o
bem para Roca Sales... Eram R$ 250 mil que
seriam afogados. Faria de novo, mas jamais iria
deixar a história de Roca Sales ir água abaixo.
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>> 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.

DOUTOR RICARDO

R$ 150 MIL DESTINADOS
PARA A SAÚDE
O município de Doutor Ricardo recebeu o
valor de R$ 150 mil, recurso proveniente da PEC
10/2020, através da Portaria do Ministério da Saúde
Nº1666/2020, originário do Fundo Nacional de Saúde.
Cada município recebeu o recurso seguindo
critérios:
I - para a gestão Municipal:
a) faixa populacional, com base na população
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística para o Tribunal de Contas da União em
2019 (IBGE/TCU/ 2019);
b) valores de produção de Média e Alta
Complexidade registrados nos Sistemas de
Informação Ambulatorial e Hospitalar do Sistema

Único de Saúde (SUS), pelos Municípios, Estados e
Distrito Federal, no ano de 2019; e
c) valores transferidos aos Municípios e Distrito
Federal relativo ao Piso de Atenção Básica (PAB), no
exercício de 2019.
Esses recursos financeiros podem abranger a
atenção primária e especializada, a vigilância em
saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de
suprimentos, insumos e produtos hospitalares. Podem
ser destinados ainda para o custeio do procedimento
de Tratamento de Infecção pelo coronavírus, previsto
na Portaria, bem como a definição de protocolos
assistenciais específicos para o enfrentamento à
pandemia do coronavírus.

DIA D - VACINA
CONTRA A INFLUENZA
A secretaria da Saúde informa que no sábado,
dia 25 de julho, será o DIA D da vacinação
contra a Influenza, das 9h até as 14h. Pessoas de
todas as faixas etárias que ainda não receberam
a vacina podem ir até a UBS, são 50 doses
disponíveis. Interessados devem dirigir-se até a
UBS com a Carteira de Vacinação. Proteja-se!

RETROESCAVADEIRA
PARA AGRICULTURA

UBS RECEBEU
SANITIZAÇÃO

A Administração Municipal conquistou mais uma retroescavadeira para o
município de Doutor Ricardo, através do deputado federal Alceu Moreira e
do secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando
Schwanke. O valor já foi pago e a retroescavadeira está licitada, faltando apenas
a entrega da mesma. O valor da emenda é de R$237 mil e R$14.500 mil de
contrapartida do município. “Muito obrigado por destinarem recursos para
Doutor Ricardo, assim, valorizando ainda mais os agricultores e tudo o que é
produzido por eles”, disse a prefeita Catea Rolante.

Na manhã de quarta-feira (22) foi realizada a sanitização na Unidade Básica
de Saúde, visando o controle e proliferação do novo coronavírus para garantir
segurança à saúde dos trabalhadores e dos pacientes que frequentam a UBS.
“Agradecimento pela compreensão neste momento crítico e difícil que todos
estamos passando e, para superar isso, contamos com a ajuda e colaboração de
todos. Trabalhamos e acreditamos no bem-estar da nossa comunidade”, comentou
o secretário da Saúde, Zaquiel Roveda.

recurso contou com apoio do deputado alceu moreira

DIVULGAÇÃO

trabalho foi feito nesta semana
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Onde
Comer
Bem

CLASSINEGÓCIOS

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

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

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

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 3751.1580

Confecciono e adapto
objetos diversos (luminárias,
imagens religiosas, entre
outros) em canos de PVC.
Telefone: 51.99506.3664
com Osmar.

WHATS DA
ONDA FM
(51) 99 99 206 86

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

16

JORNAL OPINIÃO
24 DE JULHO DE 2020

POLÍCIA
Encantado

ERS-129

Homem morre ao
cair em tubulação
de dejetos suínos

Um homem morreu ao cair na
tubulação para escoamento de dejetos
suínos, em Encantado, na quarta-feira
(22). O caso ocorreu na Linha Alegre,
na propriedade da família da vítima,
identificada como Roberto Bouvié, de
44 anos.

O corpo foi removido para
necropsia. O Delegado Augusto
Cavalheiro Neto não acredita na
hipótese de que tenha ocorrido algum
crime.

Encantado

Suspeito de
furto é preso
Um homem foi preso em flagrante
após furtar uma serra circular, em
Encantado, na quarta-feira (22). O
suspeito de 55 anos foi visualizado no
bairro Navegantes com o objeto furtado
de dentro de um veículo minutos antes

na rua Tiradentes.
O indivíduo foi encaminhado
para Delegacia de Polícia Pronto
Atendimento (DPPA) e depois
recolhido ao sistema prisional.

Encantado

Quatro pessoas são
detidas suspeitas
de furtar carro
A Brigada Militar (BM) deteve
quatro pessoas em um veículo na ERS129, próximo a Tenda, na madrugada
da terça-feira (21). Três homens, 25
30 e 32 anos e uma mulher de 27 anos
estavam em um GM Classic, placas de
Guaporé. A polícia tinha informação
de que o grupo havia abandonado um
veículo furtado no Posto do Arco, em

Lajeado, após o carro apresentar pane
mecânica. Trata-se de um Simbol, que
possuía registro de furto.
O classic, que servia de batedor,
resgatou os envolvidos, segundo
a polícia. Os quatro indivíduos,
que possuíam antecedentes, foram
encaminhados para Delegacia de
Polícia e depois liberados.

portão

Ex-morador de
Encantado morre
em acidente

Um homem, que residiu em
Encantado e possuía familiares na
cidade, morreu em acidente de trânsito
registrado na quarta-feira (22). O
motociclista de 43 anos atingiu um fio
de telefone que estava caído. O cabo fez

com que Romualdo Lima do Amaral
fosse degolado.
O sepultamento foi realizado
no cemitério Santo Agostinho em
Encantado.

Para qualificar a formação de
candidatos surdos, o DetranRS lançou,
nesta quarta-feira (22), durante o
1º Encontro Virtual de Intérpretes
de LIBRAS do DetranRS, a versão
atualizada do dicionário de vocábulos
de trânsito. O material, que deve servir
de referência a tradutores e intérpretes
da língua brasileira de sinais, além
de apoio aos próprios candidatos
surdos, reúne mais de 500 vocábulos
recorrentes no processo de formação
de condutores, apresentados em sinais
fotografados e com verbetes que

contextualizam seus significados.
Na elaboração da nova versão
foram considerados sinais adotados
pela comunidade surda, contando
com a colaboração de profissionais do
DetranRS e consultoria de intérpretes
fluentes em LIBRAS.
Responsável pelo projeto, a
pedagoga Macleine Paviani, da
Coordenadoria de Exames Teóricos
do DetranRS, explica que o objetivo é
qualificar continuamente o processo
de habilitação de condutores surdos
através da acessibilidade linguística.

Motociclista sofre
ferimentos em acidente DetranRS
Dicionário de libras
no bairro Planalto
automóvel na rua Agostinho Costi.
A condutora de uma motocicleta
reúne vocábulos de
A condutora da moto foi socorrida
Biz sofreu ferimentos em acidente de
para atendimento hospitalar com
trânsito registrado no bairro Planalto
trânsito
escoriações.
em Encantado na noite do domingo
(19). Houve a colisão contra um

MUÇUM

Foragido da justiça
é preso
Um homem, que constava como
foragido da justiça, foi preso em
Muçum na noite da quarta-feira (22).
O indivíduo foi abordado no bairro
São José. O homem de 40 anos possui

mandado de prisão expedido pela
comarca de Arroio do Meio.
Após registro na Delegacia de
Polícia, o suspeito foi recolhido ao
sistema prisional.

17

JORNAL OPINIÃO
24 DE JULHO DE 2020

ESPORTES
ALEXANDRE
DOS SANTOS

QUENTINHAS DO PEDA

NOTAS DO XANDÃO

henrique@rdencantado.com.br

EM LAJEADO

Virou sede do Campeonato Gaúcho
a cidade de Lajeado. E olha que o
município não tem representante na
principal divisão do futebol do Rio
Grande do Sul. A classificação com
bandeira laranja possibilitou que a
cidade do Vale do Taquari receba
jogos da competição organizada pela
Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
No meio de semana Ypiranga e
Esportivo empataram em 2 a 2 no
estádio Alviazul. O local pode receber
mais jogos pela competição.

RESPOSTA

Contatei Ezequiel Bottega,
organizador do Campeonato Municipal
de Futebol em Roca Sales: a competição
foi paralisada no fim da fase de grupos.
Ainda não há previsão oficial para que
os jogos recomecem. Bottega acredita
que se existir uma evolução no quadro,
os jogos podem ser retomados entre
setembro e outubro, mas isso não é
oficial, trata-se de uma perspectiva da
comissão organizadora.

GALETO SOLIDÁRIO

xandao@rdencantado.com.br

ALAF

A ALAF Futsal de Lajeado anunciou
sua desistência da Liga Gaúcha de
Futsal. A medida se deve às dificuldades
financeiras agravadas com a pandemia
do coronavírus.
Em nota divulgada nas redes sociais,
a ALAF relatou que a comunidade
regional será peça fundamental para
mantermos, não só a equipe masculina,
mas todas as atividades desenvolvidas
pela Associação. Projetos sociais,
escolinha, equipe adulta masculina
e feminina, são todas atividades
complementares e possibilitam a
todos nós dizer que torcemos por uma
entidade que compete, forma cidadãos e
e olha com carinho para a sociedade.

AUTOMOBILISMO

Os encantadenses Augusto Olseffer
Rotta e Alexander Cé estreiam
no Campeonato Brasileiro de
Automobilismo de Marcas e Pilotos
entre 07 e 09 de agosto em prova a ser
realizada em Londrina. A dupla disputa
a competição nacional em parceria. O
campeonato teve seu calendário afetado
pela pandemia do coronavírus.

O consulado colorado de Encantado realiza no dia 1º de agosto um galeto
solidário. A ideia é beneficiar os atingidos pela enchente de Encantado. A realização
ocorre no Salão Santo Agostinho entre 11h e 13h. Serão disponibilizados galeto,
cuca e saladas. O valor é de R$ 50 para o galeto inteiro e R$ 30 para meio.

GAUCHÃO 2020

INTER JOGA AMANHÃ E GRÊMIO
ENTRA EM CAMPO DOMINGO
Após o clássico Grenal
que marcou a retomada
dos dois clubes após quatro
meses sem partidas oficiais,
Grêmio e Internacional tem
compromissos neste final
de semana pela 5ª rodada
da Taça Francisco Noveletto
Neto.
O Internacional joga
contra o Esportivo neste
sábado, a partir das 19h.
O jogo estava marcado

para ocorrer na Montanha
dos Vinhedos, em Bento
Gonçalves. No domingo,
11h, o Grêmio enfrenta
o Ypiranga. O duelo está
marcado para ocorreu no
Alfredo Jaconi, em Caxias
do Sul.
Com o calendário
apertado, jogar a cada três
ou quatro dias fará parte
da rotina dos atletas de
Grêmio e Internacional.

Por isso, garotos da base
foram promovidos nos dois
lados para dar mais opções
a Renato Portaluppi e
Eduardo Coudet.
Também no domingo,
duelam Brasil de Pelotas e
Juventude ás 16h. Mesmo
horário de Caxias e Pelotas.
As 19h, o São José pega o
Novo Hamburgo e o Aimoré
enfrenta o São Luiz de Ijuí.

REAL MADRID CAMPEÃO

WGRE-NAL 1

Na Espanha, o título da temporada
2019/2020 ficou com o Real Madrid.
O Barcelona de Lionel Messi chegou a
liderar boa parte da competição, mas,
na reta final o time do capitão Sérgio
Ramos tomou a dianteira e ficou com
a taça.

O Gre Nal da pandemia que
marcou a retomada do Gauchão 2020
terminou com vitória tricolor com gol
de Jean Pyerre de falta. Os dois times
não apresentaram um bom futebol,
mas, me parece que a lucidez gremista
fez a diferença.

VICTOR BOBSIN

GRE-NAL 2

Uma das promessas das categorias
de base do Grêmio, o volante Victor
Bobsin, a exemplo do atacante Tetê,
pode deixar o clube sem ter estreado
no time principal. Vários clubes da
Europa têm interesse no atleta. A
temporada de 2019 de Bobsin foi
bastante prejudicada em função de
uma série de lesões.

JORGE JESUS

Após a conquista de cinco títulos,
Brasileirão, Libertadores, Recopa
Sul-Americana, Supercopa do Brasil e
Carioca, o técnico Jorge Jesus deixou
o Flamengo. O treinador aceitou uma
proposta do Benfica e retornou para
Portugal.

COPA LIBERTADORES

Nesta semana a Conmebol
confirmou o retorno da Copa
Libertadores da América para o mês
de setembro. Grêmio e Internacional
que estão no mesmo grupo jogam no
dia 16 de setembro. O tricolor enfrenta
o Universidad Católica no Chile. Já o
colorado recebe o América de Cali no
Beira-Rio. A fase de grupos para dupla
Gre-Nal encerra no dia 22 de outubro.

YURI ALBERTO

Sigo afirmando, que a
intranquilidade do Internacional nos
clássicos atrapalha o desempenho.
Jogadores colorados entram pilhados
em demasia e até exagerando com
jogadas violentas. O jejum de títulos
e a supremacia do Grêmio nos
últimos clássicos deixa desestabilizado
emocionalmente o time colorado.
A entrada desleal de Victor Cuesta
em Kannemann durante o jogo e o
destempero do capitão D’Alessandro
após a partida retratam bem esse
momento.

GRE-NAL 3

Diante da impossibilidade de contar
com Bruno Cortez, o técnico Renato
Portaluppi promoveu a entrada do
garoto Guilherme Guedes na lateralesquerda no Gre-Nal. Estreando em
clássicos no profissional, Guedes teve
uma boa atuação e não comprometeu.

GRE-NAL 4

No Internacional a estreia em
Gre-Nal foi do lateral-direito Saravia.
O jogador argentino de quem se
espera muito, teve uma atuação
decepcionante, apresentando inclusive
dificuldade técnica para controlar a
bola.

O SC Internacional mesmo diante
da tão propagada crise financeira, está
investindo em reforços. O colorado
gaúcho está trazendo o atacante Yuri
Alberto, 19 anos, que estava no Santos
FC. O negócio gira em torno de R$
10 milhões e o atleta deve assinar um
contrato de cinco anos com o Inter.

O árbitro do Gre-Nal 425, Daniel
Nobre Bins, teve uma atuação
razoável. Se tivesse um pouco mais
de pulso poderia ter expulsado os
jopgadores Victor Cuesta e Damián
Musto.

SEM REFORÇOS

SASHA E EVERSON

Já o Grêmio, voltou enfraquecido
para sequência da temporada, perdeu
o seu principal reforço, o lateralesquerdo Caio Henrique, e não
contratou ninguém. Mesmo com o
superávit financeiro o tricolor pelo
jeito não vai investir em reforços .

GRE-NAL 5

Em função da falta de pagamentos
de salários, os jogadores Everson e
Eduardo Sasha entraram na justiça
pedindo rescisão de contrato com o
Santos FC. Nos bastidores se comenta
que os dois atletas estão acertados
com o Atlético Mineiro. Outros atletas
santistas também podem solicitar na
justiça a rescisão de contratos.
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Paróquia
São Pedro

COMUNIDADE CRISTÃ

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

FIM DOS TEMPOS
Eu me converti há quarenta anos, através do
testemunho de um colega de Forum, Ênio Sipp, que
por sua vez havia se convertido através do ministério
da Obra Missionária Chamada da Meia Noite. Seu
fundador, Wim Malgo, era um pregador alemão, que
possuía um conhecimento profundo da Palavra de
Deus como um todo, porém dedicava-se especialmente
ao estudo das profecias bíblicas relacionadas ao fim
dos tempos. Atento aos movimentos geopolíticos e
às mudanças sociais, Wim Malgo, embora tenha feito
previsões erradas no que dizia respeito a algumas
questões menores, entendia que a criação recente do
estado judeu, em l948, e o seu estabelecimento em sua
própria terra, era o grande fator que iria desencadear
uma mudança drástica no mundo, que culminaria com
o estabelecimento do governo do anti-Cristo e a volta
de Cristo. De fato, a restauração de Israel é uma das
previsões mais bem consolidados nas profecias bíblicas.
Ora, a partir de então ficariam inevitavelmente
mais evidentes alguns sinais: além do aumento
das catástrofes naturais, das epidemias e da fome,
haveria um ativismo em nível internacional
com vistas à destruição da fé cristã. O avanço do
comunismo internacional e do humanismo ateísta,
iriam promover o reavivamento das religiões pagãs,
que marcariam a morte da identidade do mundo
ocidental, dando lugar a uma espiritualidade
fortemente ligada aos “espíritos da natureza”, e a
adoração da própria Terra. Os valores judaico-cristãos
seriam implacavelmente combatidos, com o ataque
maciço contra a família e a Igreja, o que visivelmente
aconteceu nas últimas décadas, através dos meios de
comunicação e das universidades.
Em nível mundial, os conflitos entre as nações
iriam se multiplicar e, com a conjunção de todos esses
fatores, crises cada vez maiores e mais frequentes
abalariam as economias e os sistemas políticos,
fazendo surgir um apelo cada vez mais persistente
pela paz mundial e pela criação de um governo único,
com um poder de controle capaz de fazer frente a
tantos problemas. Evidentemente que o avanço da
informática, ainda incipiente à época, já antevia essa
possibilidade: “A todos, os pequenos e os grandes, os
ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja
dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número
do seu nome” (Apocalipse 13.16-17).
Tudo, mas absolutamente tudo não somente está
acontecendo, mas se intensificando a cada dia. Assim
como uma pedra que rola morro abaixo, ninguém irá
deter esse processo e, um homem que provavelmente
já vive, irá ocupar esse lugar. Como ele será? “Ora,
o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de
Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de
mentira, e com todo engano de injustiça aos que
perecem, porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos”. (2 Tessalonicenses 2.9-10).
Prezado leitor: Inegavelmente o mundo caminha
para esse desfecho. A manifestação do anti-Cristo e a
volta de Cristo são duas realidades mais próximas do
que talvez possamos imaginar. Então pergunto: Em
quem está sua esperança?

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br
(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos,
19h30min, através da página do facebook
“Comunidade Cristã de Encantado”)

OLHANDO POR
CIMA DAS COPAS
Numa época
em que cada vez
mais pessoas
olham para o
nível do seu
nariz, a Palavra
de Deus nos
dá um novo
direcionamento
para a vitória. (I

I
G
R
E
J
A
S

Crônicas 14:15).
Aconteceu com o rei Davi em Israel, depois de
ter vencido os filisteus numa grande batalha, estes
voltaram a guerrear contra ele. Tudo indicava que
certamente Israel seria derrotada, mas Davi que já
havia derrotado o gigante Golias com a ajuda de
Deus, não se intimidou e foi consultar ao Senhor seu
Deus para saber que atitude tomar. É isso que fazem
as pessoas que conhecem o braço do Senhor e que
confiam na Sua força.
A resposta de Deus veio com simplicidade, mas
como sempre Deus deu um toque sobrenatural:
“Assim que você ouvir um som de marcha por
cima das amoreiras, saia para o combate, pois este
é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir
o exército filisteu”(I Crônicas 14:15). Davi deveria
olhar por cima das copas das amoreiras e esperar até
ouvir um som de marcha de exército marchando.
Todos sabemos que nenhum ser humano poderia
marchar por cima das copas de árvores; mas um
exército de anjos sim.
Por que Deus pediu para olhar por cima do nível
terreno? Porque se Davi olhasse no nível humano
veria o grande exército e a sua força destruidora,
e provavelmente isso abalaria a sua fé fazendo-o
desanimar e quem sabe até desisitir. Então mandou
olhar por cima dos problemas. Infelizmente hoje
a maioria das pessoas vive olhando na altura do
seu umbigo ou do seu nariz. Acaba enxergando só
derrota e dificuldade. Não vêem nada sobrenatural; é
como se Deus para eles nem existisse. Facilmente são
derrotadas!
A primeira coisa a fazer numa crise ou problema é
consultar ao Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro
que é realmente capaz de fazer alguma coisa. Depois é
obedecer ao que Ele DIZ para nós fazermos, e depois
confiar que Ele fará a sua parte. Quando Davi ouviu o
som de marcha por cima das árvores, tomou atitude e
marchou com os seus soldados contra os filisteus até
vencê-los. Qual foi o seu segredo de vitória? Obedecer
e confiar na Palavra! Hoje Deus fala com cada um
de nós pela Bíblia, mas se não quero obedecer e nem
confiar nEle, continuarei olhando apenas para o
tamanho do problema muitas vezes aumentado por
pessoas amedrontadas e sem fé.
Não existe outra maneira de vencer uma batalha
senão na obediência a Deus e à Sua Palavra.
Muitos fazem barulho como uma lata vazia, mas
nada acrescentam para Deus e ao seu reino. Que
possamos ser como Davi, pois mesmo cheio de
falhas jamais deixou de contar com o seu Deus.
A pedra que saiu do seu bodoque e atingiu a testa
do gigante filisteu numa batalha anterior não
voou apenas pela sua destreza de atirador; mas foi
direcionada pela mão de Deus. Que os nossos olhos
enxerguem a mão de Deus por cima das copas das
árvores.

Festejamos Sant”Ana e S. Joaquim, pais da Virgem
Maria: Deus lhes concedeu a Bênção prometida a
todos os Povos. Estes são os Homens ilustres que são
lembrados como exemplo para as Gerações: o Vovô e
a Vovó de Jesus!
A festa dos Agricultores e dos Motoristas que
celebramos neste fim de mês de julho, não devem
tirar o brilho da Festividade de S. Joaquim e Sat’Ana,
Avós de Jesus, pois esta é uma ótima oportunidade
para homenagear aqueles que merecem todo nosso
respeito e gratidão.
É um dia especial para renovar aquilo que um dia
sentimos: Amor e Confiança , em relação aos nossos
Avós! Ah! Se eu pudesse voltar ao tempo da infância...
Este sentimento precisa voltar a florescer no coração
dos filhos, netos e bisnetos com mais força ao longo
de toda a nossa Vida. E mais ainda deveria florescer
quando nos vemos mais limitados e impotentes.
Sentimos necessidade de nos encontrar com a
gratidão e a compreensão, quando vemos que nossos
Avós estão declinando. É uma geração de superação,
sabedoria e de fé que estamos perdendo; e não
estamos nos dando conta, por falta de sensibilidade
diante da Vida, causada pelo consumismo,
individualismo e quando não pela indiferença,
característica própria da modernidade.
Vemos Nações como o Japão, assoladas pelos
frequentes terremotos e outras forças da Natureza
que sempre castigaram àquela Ilha, e a vemos como
um grande Povo que espalhou o seu desenvolvimento
pelo mundo inteiro... seria bom ver como filhos
e netos tratam seus Idosos e Avós. Na França são
tratados com a expressão: Grand-Père e GrandMère: que significa Grande Pai e Grande Mãe. Dessa
maneira a paternidade e a maternidade envolve toda
a Família! Podemos dizer que ser Avô ou Avó é um
Dom precioso para toda a Família.
Por tudo o que foram e por tudo o que são e pelo
que representam para muitas famílias nesta época
de crise, os Avós merecem uma lembrança especial
neste dia: quantos netos criados e educados com mais
Amor e Afeto como se fossem filhos!
Obrigado Vovô e Vovó porque vocês nos
assumiram e não deixaram apagar em nós a Chama
da Fé e da Esperança e ascenderam em nossos
corações a Alegria de sermos acolhidos no Amor
Infinito de Deus!
Sant’Ana e S. Joaquim cuidaram tanto da Educação
de Maria sua filha e como isso influenciou na criação
e educação que junto com José deram ao Menino
Jesus que crescia em Sabedoria e Graça diante de
Deus e dos homens!
Que o Deus da Vida por intercessão de S. Cristóvão
e Sto. Isidoro Proteja os Motoristas e Agricultores e
por Sant’Ana e S. Joaquim acompanhe os nossos Avós
como Luzeiros de nossas Famílias que nos ajudem a
superar este momento tão difícil! Amém!
Viva nossos avós!!

Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

Pastoral da ComuniCação
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Charge do Patiño

Cooperar em benefício
da saúde e economia
Quando as pessoas se unem,
é muito mais fácil enfrentar os
problemas e superar as dificuldades.
Neste sentido, e como membro titular
da Comissão de Agricultura, Pecuária
e Cooperativismo da Assembleia
Legislativa, acredito que o conceito do
cooperativismo tem muito o que nos
ensinar e ajudar no enfrentamento à
pandemia e à crise econômica.
Criado na Inglaterra em 1844,
em meio à Revolução Industrial,
este é um modelo econômico-social
que gera e distribui riqueza de
forma proporcional ao trabalho de
cada associado. Em 1902, o padre
jesuíta Theodor Amstad instalou
em comunidades rurais as primeiras
cooperativas de crédito e agrícolas no
Rio Grande do Sul.
Hoje, 176 anos depois, os números
mostram que o modelo se consolidou
no Estado. São 444 cooperativas,
que contam com 2,97 milhões de
associados e geram um total de 64,6
mil empregados, de acordo com dados
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.
Um universo que ajuda a construir,
diariamente, um mundo melhor por
meio da união, do trabalho, da geração
de riquezas e do desenvolvimento das
comunidades. Muitas vezes, inclusive,
o cooperativismo está inserido onde
as empresas privadas e o Estado não
chegam.
É esse dom de cooperar de nosso
Rio Grande do Sul que precisa ser
evidenciado. Entidades, associações,

empresários, trabalhadores, servidores
públicos, sindicalistas, estudantes,
representantes do Poder Público e
da sociedade, todos precisam fazer a
sua parte para mudar o cenário em
que vivemos. Inclusive o governador
Eduardo Leite.
É o momento de o governador
compreender que o empreendedor,
o comerciante, o profissional liberal
têm dado a sua contribuição na luta
contra a Covid-19. Eles têm respeitado
as recomendações e adaptado os
estabelecimentos para atender as
exigências e evitar a propagação do vírus.
Dessa forma, é justo que possam
exercer a profissão e atender os seus
clientes. Por isso, pedimos a reabertura
gradual do comércio e serviços
que hoje não podem funcionar.
Evidentemente, seguindo todos os
protocolos.
As vidas precisam ser sempre
preservadas, e sempre defenderemos
isso, mas o comércio está pagando
uma conta que não pode ser deles.
Precisamos, juntos, buscar o equilíbrio
para que a saúde e a economia
sobrevivam à
pandemia e à
crise financeira.
Edson Brum
deputado estadual
e presidente da
Frente Parlamentar
da Agropecuária
Gaúcha

@jornalopiniaovaledotaquari

Prezado ricardense!
ESTAMOS EM ALERTA MÁXIMO
O novo coronavírus está nos deixando cada dia em maior alerta. Temos várias famílias em isolamento domiciliar.
Por favor, use máscara ao sair de casa, para fazer compras, seja onde for, vá de MÁSCARA.
É obrigação usar máscara para se proteger e proteger as outras pessoas.
Se sair de casa, faça o necessário e retorne para sua casa
O comércio deve disponibilizar álcool gel, os atendentes devem estar
de máscaras e exigir o uso da mesma para todos os clientes.

Evite aglomeração.

Está proibido o consumo de bebida alcóolica no local da venda.

VISITAS - DEIXE PARA DEPOIS QUE PASSAR ISSO TUDO.
CUIDE-SE! NÃO ESPERE PARA FAZER A SUA PARTE!
Não queira que o vírus entre na sua casa.
Em caso de necessidade, utilize o aplicativo polícia on-line e denuncie.

Cuide da vida.

A responsabilidade é de todos.
É juntos, Administração Municipal e comunidade, que vamos cuidar da saúde de todos.
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muçum

encantado

município tem elevação Amturvales realiza
de casos de coronavírus live na próxima
Além do estado de
Com isso, Muçum
A Equipe de Saúde
segunda-feira
chega ao total de 39 casos saúde dos pacientes, o
de Muçum confirmou
na quinta-feira (23)
mais quatro casos de
contaminação pela
Covid-19. Os pacientes
são um adolescente, de
13 anos; um homem, de
46 anos; uma mulher, de
48 anos; e uma idosa, de
73 anos. O adolescente, o
homem e a idosa, tiveram
constatação por teste
rápido feito na Unidade
de Saúde. Já a mulher,
que é profissional de
saúde, teve confirmação
através do Laboratório
Central do Estado
(Lacen/RS). Além disso,
há ainda cinco suspeitos,
que aguardam resultado
de exame.

da doença, sendo 26
recuperados e 13 ativos.
Dois pacientes estão na
Unidade
de

Tratamento Intensivo,
do Hospital Beneficente
Santa Terezinha, de
Encantado. Um deles,
testou positivo para
o vírus. O outro, é
caso suspeito e espera
resultado de exame.

que preocupa a Secretaria
da Saúde é o aumento
desenfreado de casos.
No dia 15 deste mês, o
município tinha o total
de 26 confirmados,
ambos recuperados. Em
oito dias, o número subiu
para 39, sendo 13 ativos.
Ademais, a Equipe
de Saúde realizou na
quarta-feira (22), três
testes rápidos negativos
e outras cinco famílias
ingressaram no grupo
de isolamento por
apresentarem síndromes
gripais.

saúde

Nova Bréscia recebe
novo recurso
O Ministério da Saúde irá destinar
R$ 13,8 bilhões - maior valor já
liberado em uma única fase - para
ações de enfrentamento e combate à
Covid-19 para os municípios do País.
Deste valor, R$ 730 milhões pertencem
ao Estado do Rio Grande do Sul.
R$ 297.972,00 serão destinados ao
município de Nova Bréscia.
Cabe ao Fundo Nacional de Saúde
adotar as medidas necessárias para a
transferência dos recursos previstos
aos Fundos de Saúde dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios. Até o
momento, a municipalidade recebeu R$

150 mil do valor total. O restante deve
ser depositado posteriormente.
Os recursos podem ser utilizados
para ampliação da oferta de serviços
hospitalares e de Atenção Básica por
meio da aquisição de suprimentos,
insumos e medicações, custeio de
procedimentos no tratamento da
Covid-19, entre outras benfeitorias
na rede pública de saúde, com foco
na assistência ao cidadão para o
enfrentamento a pandemia do
coronavírus. Ao todo, já são cerca de R$
25 bilhões destinados exclusivamente
para a Covid-19

e o presidente da
Associação dos
Municípios do
Vale do Taquari
(Amvat) e prefeito
de Imigrante, Celso
Kaplan, contarão as
suas experiências.
A live pode ser
acompanhada
pelo Facebook da
Amturvales em
facebook.com/
valedotaquari

A Associação
dos Municípios
de Turismo da
Região dos Vales
(Amturvales) realiza
a live Experiências
que Transformam
– Gestão Pública,
no dia 27 de julho,
a partir das 19h.
Na oportunidade,
dois gestores
públicos: o prefeito
de Encantado,
Adroaldo Conzatti

muçum

Estradas recebem
melhorias

Os trabalhos em estradas do
município, em função dos estragos
causados pela enchente, seguem
sendo realizado em Muçum. Na
terça-feira (21), as máquinas
estiveram na comunidade Barra das
Contas.
Além de ter a via obstruída por
deslizamentos, algumas propriedades
enfrentam ainda a destruição
causada pela cheia. Em alguns casos,

foi registrado perda de animais,
pastagem e infraestrutura rural.
Cinco funcionários, três máquinas
e dois caminhões fazem o serviço
que deve durar de dois a três dias.
A Secretaria de Obras e Viação
reforça a importância do serviço
para o escoamento da produção e
auxílio aos agricultores para que,
o mais breve possível, retornem a
normalidade de seus serviços.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Enchente causou danos nas estradas

Recursos serão utilizados na ampliação da oferta
de serviços hospitalares e da Atenção Básica

acesse rdencantado.
com.br e fique bem
informado
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Bonecas,
carrinhos,
ursinhos de
pelúcia, jogos
e outros
itens foram
embrulhados
e doados por
crianças de
Relvado

enchente
brinquedos são doados
e emocionam pequenos
A

sorridente Selena,
de apenas 2
anos, tem sangue
haitiano e brasileiro.
Nascida no Brasil e filha
de pais haitianos, ela
foi umas das crianças
– filhos, sobrinhos,
afilhados e conhecidos
de funcionários da
Cooperativa Dália
Alimentos – que perderam
seus pertences na última
enchente.
Qualquer brinquedo
era uma distração para
a menina com sorriso e
olhar cativos e marcantes.
Selena, assim como a mãe
Idonete Desius, ficou sem
casa, sem roupa e sem
brinquedo. Mas o gesto
de crianças do município
de Relvado modificou
este cenário e levou
alegria à Selena e a tantas
outras crianças. Diversos
brinquedos foram
embrulhados em pacotes
de presente e entregues
na Dália Alimentos, em
Encantado, junto ao centro
de arrecadação e doação
que conta com gestos de
solidariedade de vários
amigos da cooperativa.
Com bilhetes escritos
à mão e assinados com
dizeres de amor e carinho,
os ursos de pelúcia, as
bonecas, os jogos e os
carrinhos tornaram o
dia mais feliz para as
crianças que ainda nem
compreendem o que está
acontecendo. A pequena
Francisca, de 5 anos, doou
vários brinquedos, muitos
deles ainda de seu uso,
mas optou por doá-los às
crianças que não tinham
nenhum. A menina mora
em Relvado e, assim como
ela, demais amiguinhos
fizeram o mesmo.
Escreveram bilhetinhos
e mandaram à Dália
para serem entregues
aos pequenos filhos de
funcionários.
Os pais de Francisca,
Fabiane Luft e Oberdan
Taufer, explicaram à
pequena desde cedo a
importância de fazer o bem
e de compartilhar o que se
tem com quem necessita.

Fotos: Carina Marques

selena, Feliz, no meio dos brinquedos doados pelas crianças da cidade vizinha de relvado

Francisca e Selena não se
conhecem, talvez nunca
irão se conhecer, mas por
obra do destino já possuem
algo em comum: o gesto de
dar e receber com amor e
gratidão.

Francisca e selena não se conhecem, talvez
nunca irão se conhecer, mas por obra do
destino já possuem algo em comum: o gesto
de dar e receber com amor e gratidão.

Francisca, com
os pais Fabiane e
oberdan, doou seus
brinquedos
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3 meses do Davi Lucas

6 meses do Antônio

O Davi Lucas completou 3 meses no dia 23 de julho. Ele recebe a
homenagem dos pais Alcione e Rodrigo Girotto, de Muçum.

O Antônio completou 6 meses. Ele é filho de Victória Titon e Cristian
Heinz Klepker, que residem em Encantado.

NatáLia ViaN

NatáLia ViaN

Newborn do
Camilo
Ensaio de Newborn dos
17 dias do Camilo, que
é filho de Itamara Luzzi
Agnoleto e Luan Deolinda
Da Silva. Eles residem em
Encantado.

NatáLia ViaN

2 meses da
Antonella
2 meses da
Mariana

A Antonella completou
2 meses. Ela é filha de
Bruna Lasta, que reside
em Encantado.

A Mariana completou
2 meses. Ela é filha
de Deisy Rabaioli
Schnorrenberger e Ivan
Luis Schorrenberger, que
residem em Encantado.

Rua Barão do Rio Branco, 535/203
esquina com a Duque de Caxias

5 anos da Alice
Alice Maria Salini Pozza completou 5 anos no dia 10 de julho. Desde o dia que
nasceu, trouxeste muita alegria para nossas vidas! Muitos beijinhos da mana Anita,
papais José Luiz e Micheline, avós e dindos!

Projeto de extensão da Univates trabalha com apenadas e auxilia na sua reinserção na sociedade

A

Maria da música
de Milton
Nascimento e
Fernando Brant morava
muito longe de Lajeado,
mas é provável que
os versos não possam
descrever melhor as
Marias de um projeto de
extensão realizado pela
Universidade do Vale
do Taquari - Univates.
Há quase três anos,
bolsistas e voluntárias do
projeto Marias: Corpo e
Linguagem na Instituição
Prisional realizam,
periodicamente, atividades
com as mulheres privadas
de liberdade do Presídio
Feminino de Lajeado com
o objetivo de humanizar
e qualificar as relações
e a convivência naquele
espaço. No entanto, a
projeto ganhou outra
dimensão à medida
que suas atividades
foram sendo expandidas
para além dos muros
da casa prisional. Isso
porque o projeto de
extensão também tem
sido importante para
a ressocialização e
reinserção daquelas
mulheres na sociedade.
De acordo com a
coordenadora do projeto,
professora Silvane
Fensterseifer Isse, tem
sido muito comum, à
medida que as mulheres
saem do presídio, que
elas procurem a equipe do
projeto por meio das redes
sociais para contarem
como andam suas vidas,
como está a família,
quais são as dificuldades
que estão enfrentando,
entre outras questões. “O
desejo de manutenção
dos vínculos é visível e
é também um grande
desejo da equipe do
Marias. Pensando nisso,
começamos a organizar
encontros virtuais com
essas mulheres. A
volta ao trabalho e ao
convívio social necessita
de cuidado, de empatia,
de acolhimento, de
amorosidade por parte
da sociedade como um
todo. É fundamental que
possamos reconhecer
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Há quase três anos, bolsistas e voluntárias da univates realizam atividades no Presídio Feminino de lajeado
e dar espaço para as
potencialidades desses
sujeitos, para que um
novo capítulo da sua
história de vida possa ser
escrito quando entram
em liberdade”, afirma.
Conforme Silvane, a ideia é
manter contato para saber
o que andam fazendo e
continuar apoiando. “Uma
vez Maria, sempre Maria”,
disse ela.
Em função da pandemia
e para facilitar as
atividades, o contato
está sendo realizada
mensalmente, por
videochamada entre as
bolsistas, voluntárias e exapenadas, como ocorreu
na última semana. Na
ocasião, Neusa contou
sua experiência em voltar
para o convívio da família.
“Fiquei três anos presa
e quando cheguei em
casa eu tremia dos pés
à cabeça. Chorei muito
e sinto que agora eu ‘tô’
vivendo de novo. Liguei
para o meu antigo patrão
e logo depois voltei ocupar
a vaga na empresa onde

eu trabalho há cerca de 20
anos”, disse ela.
Sobre a sua rotina,
Neusa falou sobre a
dinâmica do uso de
tornozeleira eletrônica
e que, por conta disso,
costuma receber
parentes e amigos em
casa, já que seu trajeto é
controlado. ‘Eu acho bem
melhor aqui fora com a
tornozeleira do que lá
dentro sem. Pretendo
tirar a tornozeleira sem
ter nenhuma ocorrência”,
acrescentou. Para Neusa,
os abraços são as suas
melhores lembranças do
projeto. “Teve dias que só
vocês mesmo para nos
confortar. A gente chega
nova lá e é acolhida. Nos
dias em que eu estava
mais desanimada, lembro
de cada abraço que me
confortou, me deu mais
ânimo, esperança”,
disse ela, com os olhos
marejados.
Com uma realidade
bem diferente, Elisandra
relatou que enfrenta
dificuldades para

conseguir emprego e
que o artesanato tem
ajudado a obter algum
tipo de renda. Elisandra
diz ter ainda bastante
vivas as recordações
do projeto. “Elas
entraram no Presídio
sem conhecer ninguém
e disponibilizaram pra
gente um tempo que
poderia ser utilizado
para outras atividades.
Mas não, a professora
e as alunas se voltaram
para a gente, para nos
acolher. E continuam
fazendo isso agora. Com
o que vivenciamos lá
dentro e com o projeto
conseguimos perceber
outras oportunidades,
outros caminhos.
Desenvolvemos objetivos
e a autoestima”, afirma
ela.
Lisa disse também
entender quem acaba
reincidindo no crime, pois
a reinserção e volta ao
convívio na sociedade é
bastante difícil. “O crime
nos trouxe sofrimento
e mesmo aqui fora [do

presídio] ainda estamos
colhendo os resultados,
pois precisamos nos
reafirmar, conquistar o
respeito e a credibilidade
das pessoas. É difícil, mas
vou me manter firme, vou
passar por essa dificuldade
e ter uma vida nova. Não
quero mais nada errado,
não compensa!”, analisou
ela.
As atividades realizadas
com o grupo de apenadas
permitem a ampliação
das experiências
de movimento, a
potencialização das
atividades corporais,
a contribuição para
o empoderamento
feminino, a ocupação
do tempo e a ampliação
das relações intra e
interpessoais. Para isso
são realizadas atividades
com foco principal nas
linguagens corporal e
artística, através de
práticas corporais (danças,
alongamentos, ginástica,
jogos…) e artísticas
(poesia, fotografia, música,
teatro…).

Palestra
on-line hoje
Na próxima
quinta-feira, dia
23, às 19h, ocorre
a palestra online Marias: da
prisão à volta ao
convívio social. Os
participantes do
painel discutirão
o processo de
reinserção social
de egressos do
sistema prisional.
São convidados:
o secretário de
Segurança Pública
de Lajeado, Paulo
Roberto Locatelli
Gandin, a artesã
Elisandra Cristina
Vieira e a juíza
Luciane Inês
Morsch Glesse.
Mais informações
podem ser obtidas
pelo e-mail cchs@
univates.br.
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fròtole del

bigolin
Doca
- Doca, o que você sabe sobre Tiradentes?
- Tiradentes foi um homem que morreu
enforcado.
- Mas... Só isso?
- Puxa vida, ele foi enforcado e a senhora ainda
acha pouco?

Assuntos
domésticos
- Carmen, você não vai acreditar! O quilo do
arroz baixou!
- Verdade? E quantos gramas ele está pesando
agora?

NA FEIRA
Na feira de arte, o turista escolhe um quadro:
- Gostei! Vou levar este!
- O senhor fez uma ótima escolha! Essa tela me
custou dez anos de vida! - diz o pintor.
- Caramba! Dez anos! Deve ter dado um
trabalhão! - diz o comprador.
- Ô se deu! Foram dois dias para pintar e o resto
para conseguir vender!

Uma pessoa
Uma ´pessoa dirigiu-se a um advogado, o mais
caro da cidade:
- Eu sei que o senhor é um advogado caro, mas
por mil reais posso lhe fazer duas perguntas?
O advogado responde: - Claro! Qual é a
segunda?

Cuidado com o cão
Ao chegar à casa de um amigo, um homem
pergunta:
- Por que você colocou essa placa “ cuidado
com o cão” na frente da sua casa, se ele é tao
pequeno?
- Por isso mesmo! Eu tenho medo que alguém
pise nele.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Arianos e arianas! Marte, que é seu regente, continua
todo pimpão em seu signo, colocando fogo no parquinho,
para o bem e para o mal. Espero que você use toda a
energia positiva que recebe e consiga controlar a parte
mais perigosa que são os impulsos.

Librianjos, nesta essa semana o Sol entra em Leão e você
é privilegiado(a), sim, viu? Você, que já é conhecido(a) por
seu charme e gentileza, vai ficar ainda mais pop e com
vontade de alcançar seus objetivos.

Touro (21/4 a 20/5)

Nesta semana temos o Sol na sua casa do sucesso e isso
indica muita vontade de crescer na carreira e conquistar
prestígio. E claro que essa gana toda deve refletir nas
finanças.

Alô, Tourinhos! Nesta semana, temos o Sol em Leão, sua
4ª Casa, e isso deve iluminar o seu interior, aquecer seu
coraçãozinho, esquentar suas emoções e atrair boa parte
de suas energias para as coisas ligadas à família.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Não posso deixar de começar as previsões falando do
astro-rei, que faz sua visita anual a sua 3ª casa astral,
onde promete ativar ainda mais os seus contatos,
relacionamentos com pessoas animadas, divertidas que
podem deixar os seus dias bem mais interessantes.

Câncer (21/6 a 21/7)
Mercúrio que está no seu signo faz aspecto legal com
Urano, o que indica que você deve apostar em ideias
diferentonas e revolucionárias para realizar seus desejos.

Leão (22/7 a 22/8)
Você vem levando uma porrada atrás da outra por causa
do seu inferno astral. Agora que vocês começam a fazer
aniversário, tudo isso poderia ficar no passado, ser
superado... mas não vai ser!

Virgem (23/8 a 22/9)
Mas olha, se não quiser fazer papel de trouxa, precisa ter
cuidado com o explosivo e impetuoso Marte, que está na
sua 8ª Casa. Na ânsia de solucionar rapidamente algum
problema, principalmente de ordem financeira.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)
Com a configuração esquisitona entre o Sol e Saturno,
é bom redobrar os cuidados com as finanças, porque a
energia desse encontro pode afetar sua organização de
recursos e até fazer você perder uma graninha.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, você não gosta muito de mudanças, né? Sinto
dizer, mas não é opcional! Então aceita que dói menos,
porque esta semana será marcada por transformações algumas positivas, outras nem tanto.

Aquário (21/1 a 19/2)
Aquário, esta semana vai te impor alguns desafios ao
setor do trabalho e o principal motivo é um encontro
meio sinistro entre o Sol e Chaturno. Você pode sentir
dificuldade de liderar ou de assumir responsabilidades.

Peixes (20/2 a 20/3)
Nesta semana, vocês peixinhos devem estar mais
exigentes que o normal no trabalho, tudo por culpa do Sol,
que arde em sua 6ª Casa. Você vai estar superdetalhista
e disciplinado. E ó, esta semana também será importante
para fazer valer seus direitos trabalhistas!

