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PAULO COSTI
ATACA CONZATTI
“Sou diferente do
Adroaldo. Eu sou
do diálogo. Ele não”
Em entrevista ao Grupo Encantado de Comunicação (GECom),
ex-prefeito e atual presidente do PP antecipa o clima eleitoral
e faz duras críticas a Adroaldo Conzatti

NOVO CONFLITO | 3
Impasse sobre auxílio
a vítimas da enchente
aumenta tensão entre
vereadores e prefeito

ENCANTADO
227 confirmados
210 recuperados
10 em isolamento
2 internados
5 mortes
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O GENOCIDA QUE
SALVA VIDAS

J

oseph Goebbels, esse
sim um genocida,
está cada vez mais
atual com sua famosa
afirmação de que uma
mentira contada várias
vezes tende a se tornar uma
verdade. No Brasil, essa
construção de narrativas
que distorcem a realidade e
que poderão fazer parte dos
livros de história no futuro
é praticada pela oposição,
legitimada nas urnas,
porém, agora também
recebe o apoio de quem
justamente tem a obrigação
de defender a ordem legal
e a Constituição Federal, os
Ministros do STF.
Primeiro foi Gilmar
Mendes, que chamou
Bolsonaro de genocida
pela forma como vem
enfrentando a Covid-19
e, nessa semana, Luís
Roberto Barroso se soma
ao colega e agride o
presidente. É importante
esclarecer que um
genocida faz extermínio de
população através de suas
políticas, como fez Stalin,
na União Soviética, e
Hitler, na Alemanha, e isso
é do conhecimento dos
Ministros. A banalização
das afirmações soa como
desrespeito com quem
realmente teve um familiar
dizimado por esses
bandidos.
Como pode Jair
Messias ser chamado de
genocida por membros
da Suprema Corte se
eles mesmos tiraram do
presidente todo e qualquer
poder de gerenciar a
pandemia, delegando a
prefeitos e governadores

as ações de combate
ao novo coronavírus?
Além disso, o governo
federal isentou os
impostos de mais de 100
medicamentos que estão
em testes contra o vírus
chinês, como antivirais
e antirretrovirais, enviou
centenas de médicos
para regiões mais
desassistidas do país
e promoveu a maior
política de inclusão
social entre todos os
países atingidos pela
pandemia, através do
auxílio emergencial.
Além disso, foram
destinados mais de
R$ 14 bilhões aos
municípios e Estados
para gerenciarem
o enfrentamento à
Covid-19.
Seria interessante
que os nobres Ministros
assumissem uma
postura menos política
e compreendessem o
papel que sempre coube
à Corte, evitando o
uso de expressões que
distorcem a realidade.
Se os supremos
togados entendem que
temos genocidas em
nosso país, suas miras
deveriam ser focadas
em governadores que
são investigados por
desvios desses recursos
e que amedrontam
a população com
números superfaturados
e lockdowns eternos,
ao mesmo tempo
em que hospitais de
campanha, muitos nem
inaugurados, estão
sendo desmontados.
Esses gestores
permitiram que
milhares de pessoas
morressem pelo vírus
chinês ou, ainda, pela
falta de estrutura
para atender outras
patologias durante a
pandemia.
Bolsonaro fez tudo
que estava ao seu alcance
para o enfrentamento do
vírus, mas, para alguns,
os interesses políticos
prevalecem ao debate,
que deveria ser sério.
Bolsonaro seria o único
genocida do mundo a
lutar para salvar vidas...
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

ILUMINAÇÃO
Leitores reclamam da falta de iluminação pública na Barra do Jacaré. Além
disso, a novela de reclamações sobre as condições das ERS 332 e 129 continua.

Mensagem pelo falecimento de
AGENOR BARZOTTO
“Sua partida nos deixou sem rumo, mas as memórias
que guardamos de você confortam nossa saudade!”
Com esta mensagem, a esposa Nely
Barzotto, filhos Ricardo, Flávio, Karina e
Jeferson (já falecido, o reencontrará na
vida eterna), netos Ariel, Roberta, Renata,
Túlio, Luísa e Augusto e bisneto Bento,
ainda consternados com o falecimento
de Agenor Barzotto, ocorrido no dia
20 de julho de 2020, no Hospital Santa
Terezinha de Encantado, agradecem ao
médico Volnei de Souza e as enfermeiras
pelo cuidado no seu atendimento.

OBITUÁRIO

FRASE DA
SEMANA
ARQUIVO JO

24/07/2020 a 30/07/2020

24/07 – Augusto Pinheiro.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.
27/07 – Paulo Furlanetto, 63 anos.
Cemitério de Linha Santo André, Roca Sales. Funerária Delano.
28/07 – Gelcira Rossini Zamboni, 95 anos.
Cemitério Católico Nossa Senhora Aparecida, Pinheirinho, Roca Sales.
Funerária Garibotti.
28/07 – Amábile Giovanelli, 100 anos.
Cemitério de Linha Argola, Encantado. Funerária Mazzarino.
29/07 – Victória da Costa, 89 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.
29/07 – Emma Fumagalli Dalmoro, 91 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Diersmann.
>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

“Com todo
respeito,
fomos
usados”
PAULO COSTI, ex-prefeito
de Encantado e atual
presidente do PP, sobre a
coligação com Adroaldo
Conzatti
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ENCANTADO

Projeto de auxílio a famílias
atingidas pela enchente gera
mais um conflito entre
vereadores e prefeito

N

a sessão de segunda-feira
(27), os vereadores de
Encantado começaram a
analisar o projeto 73, que institui
o Programa Enchentes-2020. A
proposta do Executivo é destinar
R$ 2 mil por família atingida
pela cheia do Rio Taquari
para a compra de materiais de
construção, a fim de auxiliar
na reconstrução das casas. Para
estarem habilitadas ao benefício, as
pessoas precisam cumprir alguns
requisitos (veja quadro). O total do
recurso destinado é de R$ 220 mil.
Alguns parlamentares, porém,
consideraram baixo o valor de
R$ 2 mil. No entendimento deles,
algumas famílias perderam tudo e
precisam de uma ajuda maior para
reconstruir suas casas. Após os
debates, os políticos acertaram de
conversar com o prefeito Adroaldo
Conzatti na quarta-feira (29) para
apresentar algumas sugestões ao
projeto, além de propor que os R$
400 mil, resultantes das economias
do orçamento do Legislativo,
também fossem repassados para
as famílias. Após se encontrar
com o prefeito, o acerto era de
que os vereadores voltariam a se
reunir nesta quinta-feira (30), em
sessão extraordinária, para votar e
aprovar o projeto.
No entanto, nada disso se
confirmou. Pelo contrário, agravou
a já arranhada relação entre a
Câmara e o Executivo. Além
do encontro entre vereadores
e prefeito não ter ocorrido, o
projeto foi retirado da pauta
pelo Executivo. O fato revoltou
os parlamentares que, mesmo
assim, reuniram-se por meio de
videoconferência transmitida ao
vivo pelo Facebook da Câmara de
Vereadores na tarde de quarta-feira
(29).
Segundo o presidente Valdecir
Cardoso (PP), o prefeito solicitou
que a reunião fosse realizada
no Auditório Brasil, do Centro
Administrativo Municipal. Os
vereadores não concordaram
em participar de um encontro
presencial, visto que o colega
Luciano Moresco está em
isolamento, vítima da Covid-19.
Outro ponto da discórdia era de
que a reunião havia sido proposta
pela Câmara e, por isso, o vereador
Cardoso deveria conduzir o

encontro e não Adroaldo Conzatti.
“Na conversa que tivemos de
manhã com a Paola (Silveira,
secretária geral de governo), eles
queriam coordenar a reunião.
Nosso assessor esteve na Prefeitura
e o senhor Gilson Conzatti, em
nome do prefeito, disse que
o prefeito não participaria da
reunião”, contou Cardoso. “Pode
ser que ele até retirou o projeto
para melhorar. Mas ele tinha o
compromisso com a gente de nos
escutar. Como presidente, não
aceitei que o prefeito conduzisse a
reunião”.
Para Moacir Tramontini
(PTB), o Executivo faltou com
respeito com todos os vereadores
e com o povo de Encantado.
“Não existe diálogo. Ele assumiu
o compromisso de conversar
conosco. E fomos surpreendidos
com a retirada do projeto”,
comentou. Já Marino Deves (PP)
classificou como “amadorismo
juvenil” o comportamento do
governo. “As comunidades
atingidas não merecem tanto
amadorismo. Retira o projeto
e deixar os vereadores e a
comunidade sem qualquer
justificativa. Eu jamais imaginei
que pudesse ter uma relação
tão conflituosa, não com os
vereadores, mas com a população
atingida pelas enchentes”, afirmou.
Luciano Moresco (PT) criticou
a postura de Gilson Conzatti,
atual presidente da União dos
Vereadores do Brasil (UVB). “Ele
é filho do Adroaldo e não tem
legitimidade alguma para falar
em nome de qualquer instituição
oficial de Encantado. Isso é
algo surreal que o Gilson, que
representa vereadores do Brasil
inteiro, se posicione, numa figura
patética, como filho do prefeito,
sem legitimidade, para dizer que
o prefeito não vai participar da
reunião”, salientou.
Diego Pretto (PP) referiu
que em nenhum momento
os vereadores quiseram criar
empecilhos ao projeto. “Pelo
contrário, queremos melhorálo, buscar os anseios que a
comunidade que foi atingida
quer. Se não pudermos opiniar,
falar, quem é o ditador aqui? Não
podemos admitir isso”, disse.
Sander Bertozzi (PP) mostrou-se

indignado e triste com o episódio.
“Os atingidos pela enchente não
merecem. Acatamos o que o
prefeito quer ou não servimos para
nada”, ponderou.
Cláudio Roberto da Silva
(MDB) entende que é preciso
esperar até a sessão de segundafeira (3) para ver como se darão
os encaminhamentos. “Eu quero
acreditar que o projeto virá mais
completo. Mas tenho que lamentar
que o principal objetivo da reunião
desta quarta-feira era colocar à
disposição do Executivo o dobro
do dinheiro que tem no projeto
para ser distribuído às pessoas que
estão à espera de ajuda”, afirmou.
“É o triplo”, corrigiu Marino Deves.
Andresa de Souza/Yê (MDB)
declarou que espera que outro
projeto melhor elaborado pelo
governo seja reencaminhado à
Câmara. “Que possamos votar
e viabilizar o que as famílias
precisam”, comentou.
Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

OS REQUISITOS

O artigo 5º do Projeto 73 refere os requisitos
que as pessoas precisam cumprir para ter
direito ao benefício. O texto é o seguinte:
Habilitam-se a receber repasses do
Programa ENCHENTES-2020 todas as pessoas
comprovadamente atingidas pela cheia do
Rio Taquari, no dia 08/07/2020, residentes no
Município de Encantado, desde que preencham
os seguintes requisitos, a serem comprovados
no processo:
I – residir no Município de Encantado, em
imóvel próprio, a mais de 2 anos;
II – ter renda familiar de até 3 salários
mínimos vigentes;
III – a família deverá estar cadastrada no
CadÚnico;
IV — os materiais deverão ser utilizados para
fins exclusivamente residenciais;
V — o requerente ou seu cônjuge ou
companheiro não poderão ser proprietários de
outro imóvel;
VI — o imóvel onde serão empregados os
materiais não poderá estar localizado em área
invadida de terrenos particulares ou públicos;
VII — deverá ser aberto processo junto ao
Setor de Protocolo individual ou coletivo.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

videoconferência foi realizada na quarta-feira (29) à tarde

Decreto

Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito Adroaldo Conzatti encaminhou o
projeto por meio do decreto nº 144/2020. “A Administração Municipal de Encantado
comunica às pessoas que foram atingidas pela enchente, devidamente cadastradas, que
podem dirigir-se ao CRAS com agendamento prévio através do telefone 3751-0127,
munidas de três orçamentos referente aos danos materiais da sua moradia, conforme
decreto nº 144/2020 que prevê atendimento especial às famílias atingidas pelas cheias”,
destacou a nota da assessoria de imprensa da Prefeitura.
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ACI-E

DE OLHO EM ROCA
CLAUDINEI COFFERRI

Lives do Saúde do Vale
reúnem 70 participantes

DIVULGAÇÃO

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

piccoli: 40 anos
de trabalho na
emater

Picolli anuncia
aposentadoria

Prestes a completar 40 anos de serviços
prestados à Emater, sendo que quase 35 deles
em Roca Sales, o chefe do escritório local,
Deoclésio Picolli (foto), anunciou nesta semana
a sua aposentadoria. Conforme Picolli, o seu
desligamento oficial da entidade será no dia
04 de setembro. Picolli foi um dos grandes
incentivadores da piscicultura e da fruticultura no
município. Com seu jeito simples e brincalhão,
deixa um grande legado para o setor primário,
gastronômico e ambiental como idealizador do
mutirão de limpeza do Rio Taquari e programa de
proteção de fontes de água.

CIC realiza levantamento de
prejuízos no comércio

A CIC Roca Sales realizou um levantamento
parcial das perdas com a pandemia da COVID-19
e também com a cheia do Rio Taquari no começo
deste mês. A pandemia freou o consumo e o
cenário mudou. Mesmo com lojistas buscando
alternativas de atendimento em datas importantes,
como Dia das Mães e dos Namorados, as vendas
não tiveram um crescimento animador. Segundo
o presidente da entidade, Renato de Vargas, a
retração provocada pela pandemia chega a 49%
e, com a cheia do rio Taquari, os prejuízos são de
aproximadamente meio milhão de reais. Vargas
reforça o chamado para que a população valorize
e compre no comércio da cidade para evitar
que estabelecimentos venham a encerrar a suas
atividades.

Administração mapeia áreas
atingidas pela cheia

Após a cheia do Rio Taquari recorde dos
últimos 64 anos, chegando à cota de 22,11m
segundo medições do município de Muçum, o
setor de Engenharia do Município, saiu a campo
para mapeamento e levantou a magnitude da
catástrofe. A enchente atingiu 600 imóveis no
perímetro urbano. São tratados como área alagável
imóveis (lotes e construções) que tiveram parte ou
sua totalidade atingida, bem como, se a rua frontal
ao imóvel foi atingida, deixando o proprietário
ilhado. A listagem dos imóveis será encaminhada
nesta sexta-feira (31) à Caixa Econômica Federal
para posterior liberação do FGTS aos atingidos.

Participantes trocaram experiências sobre a rotina
pessoal e profissional em tempos de pandemia

Os integrantes do
Saúde do Vale, Núcleo
de Saúde e Segurança do
Trabalho da Associação
Comercial e Industrial
de Encantado (ACI-E),
avaliam de forma
positiva a realização das
lives que integraram a
programação do Saúde
em Dia.
Realizadas no
formato de oficinas,
e coordenadas por
profissionais de diferentes
áreas, as transmissões
on-line reuniram 70
participantes e visaram
à orientação e à troca
de experiências sobre
situações vivenciadas no
contexto da pandemia
e suas restrições, com
o objetivo de melhorar
a qualidade de vida das
pessoas.
As lives ocorreram
de 21 a 24 de julho e
abordaram as seguintes
temáticas: A difícil
tarefa das mães na
pandemia; Novas formas
de trabalhar – efeitos
da pandemia; e Como
melhorar o convívio
com crianças em
desenvolvimento atípico.
Segundo a executiva
da ACI-E, Bernardete
Rissi, a programação
foi uma excelente
oportunidade para
que os profissionais
envolvidos
compartilhassem
conhecimento por meio
de uma plataforma
digital. “Todas as ações

foram muito satisfatórias.
Esta experiência também
permitiu vislumbrar
possibilidades de
novos negócios para as
empresas e profissionais
envolvidos”, comentou.
A psicóloga Mônica
Katz, que explorou o
tema sobre as mães,
destacou a interação
que as oficinas
proporcionaram com
o público espectador.
“Percebemos o quanto
as mães têm necessidade
desse tipo de troca.
Porque muito mais do
que mães, tem o aspecto
mulher, da pessoa que
está aí nos seus diferentes
papéis no dia a dia,
sobretudo, quando
estamos passando por
uma crise e um fator de

estresse imprevisível que
é a pandemia”, salientou.
A sobrecarga de
funções atribuídas às
mulheres chamou a
atenção da farmacêutica
Fabíola Matias. “Todas
são mães, donas de casa,
profissionais, professoras,
esposas. Todas trabalham,
ou home office, ou um
turno. Todas têm que
dar conta da educação
dos filhos, das tarefas
da escola, têm que
limpar a casa, têm que
ser esposa. Está sendo
bem difícil”, constatou.
Para Fabíola, poder
dividir experiências e
sentimentos durante a
live também acendeu o
sinal de alerta para as
mães sobre problemas
psicológicos que afetam

os filhos. “O psicológico
dessas crianças vai ficar
muito abalado. E isso
é muito pior do que a
Covid”, afirmou.
A psicóloga Bianca
Kappler, que coordenou
o encontro sobre novas
formas de trabalhar,
elogiou o envolvimento
dos participantes. “Por
mais que seja de frente
para uma tela, todos
conseguiram se entregar
à proposta, ser honesto,
tirar suas dúvidas. Foi
um espaço muito rico,
justamente, porque as
pessoas se adaptaram a
esse novo contexto de
pandemia, que é um
distanciamento social,
mas não afetivo. Acredito
que devemos repetir esse
tipo de atividade”, disse.
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projeto sobre iptu causa
polêmica em muçum
Projeto

Tramita na Câmara de
Vereadores de Muçum,
Projeto de Lei de origem
legislativa. O documento
foi elaborado pelos
vereadores Amarildo
Baldasso, Carlos
Eduardo Ulmi, Luis
Antônio Basseto, Mateus
Trojan e Mauro Cipriani.

Isenção

A proposta concede
desconto, isenção ou
remissão do Imposto
Predial e Territorial
Urbano (IPTU) incidente
sobre imóveis edificados
atingidos gravemente
pela enchente.
Conforme o projeto,
serão contempladas
edificações que
sofreram danos físicos
que comprometam a
estrutura de forma total
ou parcial ou possuem
perdas significativas
de sistema elétrico,
hidráulico, móveis,
eletrodomésticos
decorrentes da invasão
da água.

Vistas

O documento está
com pedido de vistas
do vereador Gilmar
Marcolin. Ele justificou
que será favorável
a matéria, mas que
precisaria analisar
melhor a proposição
e também apresentar
emendas contemplando
mais pessoas. Os
atingidos seriam
contemplados no ano
seguinte a cheia.

Discordância

Após a apresentação
a proposta, o vereador
Alex Colossi foi nas
redes sociais fazer
alguns questionamentos
sobre o documento.
Ele questiona o porquê
da apresentação deste
projeto agora, pois
havia apresentado
projeto semelhante que
foi reprovado pelos
colegas que alegaram
inconstitucionalidade.
Vou reproduzir neste
espaço as manifestações
das redes sociais.

Alex Colossi
POR QUE SÓ AGORA?
É uma pergunta que TODA
a comunidade deve fazer! E eu
vou explicar para vocês, amigos
muçunenses.
Há uma semana, fomos atingidos
por uma das (ou senão a maior)
enchente da história. Dezenas de
famílias perderam seus bens e, em
alguns casos, suas casas. Pessoas
que lutaram uma vida inteira para
terem tudo jogado no lixo, sem poder
recuperar.
Nesta semana, um projeto foi
protocolado na Câmara de Vereadores
pelo presidente da Casa, solicitando a
isenção do pagamento do IPTU para
pessoas que foram atingidas pelas
cheias.
O que me causa estranheza, é
que em 3 de maio de 2017 (vejam
bem, 2017), protocolei um projeto
com o mesmo pedido, caso a cidade
fosse atingida por novas enchentes e
adivinhem: naquele ano, os vereadores
Amarildo Baldasso (PSD), Carlos
Eduardo Ulmi “Dudu” (MDB), Luiz
Antônio Bassetto “Belo” (MDB),
Mateus Trojan (MDB) e Mauro
Cipriani (MDB), votaram CONTRA,
por, segundo a justificativa dos
vereadores, tratava-se de um projeto
inconstitucional.
Vejam bem, meus amigos de
Muçum: os únicos que votaram
FAVORÁVEIS naquela época foram
este que vos escreve, Alex Colossi
(PSDB), Adair José Villa (PSDB),
Alberto Barronio (PP) e Gilmar
Marcolin (PSDB).
O texto encaminhado esta semana
à Casa possui algumas alterações,
mas a essência é a MESMA! Por
que só agora o projeto vale e não
é “inconstitucional” (termo usado
naquela época pelo vereador que
protocolou o pedido nesta semana).
Em anexo, eu disponibilizo o print
da publicação feita em 2017, quando
lamentei sobre a NÃO APROVAÇÃO
DO PROJETO. E, ainda nesta semana,
disponibilizarei outros materiais que
tenho, sobre a justificativa pela não
aprovação na época.
Fico triste ao saber que este projeto
já poderia ter virado lei e as famílias
de Muçum, atingidas pela enchente,
estarem sendo beneficiadas desde já
e não só no ANO QUE VEM, como é
a ideia da proposta do presidente da
Câmara de Muçum.
Muçunenses: fiquem atentos!
Principalmente nesse ano. E
questionem os vereadores que foram
contrários ao meu projeto em 2017
com este questionamento: POR QUE
SÓ AGORA?
Um forte abraço a todos.

página do DILA

Mateus Trojan faz
esclarecimentos
POR QUE SÓ AGORA
Com essa pergunta, a página do meu colega vereador Alex
Colossi iniciou uma publicação na noite de ontem, muito bem
elaborada e um tanto sensacionalista, comparando o projeto de
lei apresentado por mim e por alguns colegas vereadores, nessa
semana, com um projeto apresentado por ele em 2017, ambos
referentes à concessão de descontos ou isenções no IPTU dos imóveis
atingidos por enchentes. E, aqui, vou explanar a vocês alguns pontos
divergentes entre um projeto e outro, desmistificando a ideia de que
fomos CONTRÁRIOS, na época, por questões políticas:
1) O projeto apresentado naquele momento era, sim,
inconstitucional. Ele desrespeitava normas e princípios
constitucionais e tributários, e se caso fosse aprovado, sua utilização,
neste ano, não possuiria previsão legal na Lei das Diretrizes
Orçamentárias (LDO, que é a lei que rege o orçamento municipal)
do próprio ano da enchente, além de não ter possuído requisitos
legais, como a previsão de impacto financeiro;
2) Seguindo a linha de raciocínio, aquela lei previa a restituição
de valores já pagos do IPTU do mesmo ano. Por exemplo, neste
ano, quem já havia pago e tivesse sido atingido, teria o valor
reembolsado. A proposta é boa para os proprietários dos imóveis,
claro, indiscutivelmente, mas totalmente inviável para o município,
que teria, além de todos os prejuízos e danos em infraestrutura de
estradas, redes de água e esgoto, obras, agricultura e assistência
social, uma despesa gerada, de uma hora pra outra, de um valor
exorbitante - neste ano, calcula-se que seria entre R$ 350.000,00
a R$ 400.000,00. Ou seja, na prática da Gestão Pública e na
necessidade de haver RESPONSABILIDADE com as despesas
efetuadas, o projeto era POPULISTA e inviável;
3) O projeto em questão era muito amplo, pois previa a
restituição de valores a todos os atingidos, sem mensurar em que
níveis estes foram atingidos. Neste caso, o meu imóvel e de minha
família, por exemplo, seria beneficiado com isenção total, mesmo
que não tenhamos tido perdas materiais. Isso seria justo?
PROJETO ATUAL
O atual projeto, apresentado essa semana por mim e pelos
colegas Amarildo, Belo, Dudu e Mauro, autoriza o Poder Executivo
(prefeito) a realizar a concessão de descontos e isenções, de acordo
com a análise das perdas e danos sofridos, possibilitando a previsão
na LDO de 2021 e posterior concessão dos descontos/isenções,
dentro das normas tributárias e constitucionais, sem inviabilizar
a Gestão Pública Municipal com omissão de receitas previstas do
ano. Ele foi realizado de acordo com a função legislativa exercida
por nós, vereadores, dentro dos limites legais, sem vício de iniciativa,
omissão de receita ou sobreposição de Poderes;
O atual projeto está de acordo com o disposto no Decreto nº
3581/2020, no qual foi declarada a Situação de Calamidade
Pública em nosso Município, e se insere dentro do contexto atual. O
município busca - por diferentes meios - recursos, financiamentos e
incentivos para amenizar as perdas e prejuízos e para reconstruir a
cidade. Autorizando os descontos e isenções para 2021 - já que neste
ano, boa parte da população já pagou o IPTU -, o município terá
condições de se organizar e, de fato, planejar este incentivo.
Ainda, é importante salientar que em 2017 foi aprovado um
outro projeto, atualizando o Cadastro Imobiliário da cidade, que
não era atualizado há 20 anos, e diferenciando as cobranças e
alíquotas de IPTU de acordo com as áreas de localização. O projeto
não foi nada popular, eu sei bem disso. Mas teve meu voto favorável
porque seguiu as orientações do Tribunal de Contas e da Legislação
Federal que versa sobre a arrecadação municipal. Não obstante,
lembro que recentemente, entrou em discussão a possibilidade de
extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes ou com
arrecadação própria inferior a 10% do orçamento. Lembra? Pois
é, mesmo após essas atualizações, e com os valores agregados
principalmente no Setor Primário e na Indústria, que aumentaram
a arrecadação, Muçum ainda não atinge os 10% previstos, correndo
o risco de ser extinto enquanto município.

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

MAS ENFIM, POR
QUE SÓ AGORA
Na época, o projeto era
inconstitucional naquele
formato. Nem eu e nem
qualquer outro vereador
propôs um novo projeto
com o texto e finalidade
corretos. Agora, tivemos a
iniciativa, sem inviabilizar
ou ser irresponsável com
as finanças municipais.
Eu, particularmente,
nunca estive em função de
gestor público ou vereador
municipal em uma grande
enchente. Não poderia ter
encontrado soluções em
lei em outros momentos.
Mas aí, questiono o colega
vereador Alex Colossi,
que foi secretário DA
FAZENDA (Finanças) do
município durante DOZE
ANOS, a mesma pergunta:
POR QUE SÓ AGORA?
Sendo que o vereador,
enquanto secretário,
também passou por grandes
enchentes, e sendo da pasta
que lida com a arrecadação,
nunca pensou em executar
algo nesta linha.
Eu respondo o motivo:
porque ele, enquanto
secretário, sabia que
um projeto nesta linha
inviabilizaria o município
pela significativa perda
de recurso livre, de
arrecadação própria. O
que prova o populismo
praticado no projeto
apresentado em 2017, e
corretamente recusado.
Nem todas as decisões
minhas ou de outros
vereadores responsáveis
com a Gestão Pública terão
aceitação popular, mas há
a necessidade de respeitar
as leis, o orçamento e a
diferença entre a atuação
dos Poderes Legislativo e
Executivo.
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OUTSIDER

Eleições de Encantado

O FATOR “PROGRESSISTA (PP)”

H
SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

istoricamente, o atual Progressista
(PP) é um partido que sempre
é protagonista nas eleições
municipais de Encantado, desde os
tempos do antigo PSD.A situação está se
desenhando da seguinte forma: se Paulo
Costi for o candidato e vencer, poderá
repetir o slogan da Seleção Brasileira
quando ganhou o Mundial em 2002
(Japão):todo mundo tenta, mas só o
Paulo Costi, pode ser penta. Ele possui a
possibilidade histórica de ser prefeito por
cinco vezes. Foi o Chefe do Executivo, em
1996, 2000, 2008 e 2012 e teve outros 16
anos de vereança. Ainda é a principal
liderança. O outro nome, candidato
natural, é o atual vice-prefeito Enoir
Cardoso. Até a definição das convenções
entre 31 de agosto a 16 de setembro, as
especulações sobre candidatos e coligações
farão parte das conversações entre os
partidos políticos. No entanto, algumas
certezas existem: os protagonistas serão,
o prefeito Adroaldo Conzatti; e o PP. Fica
ainda uma incógnita sobre o resultado
da movimentação da coligação derrotada
por Conzatti/Enoir que reúne MDB, PTB,
PDT, PSB e PT. O DEM se afastou.

HISTÓRIA

O Progressista, que recebeu esta denominação
em 2017, depois de ter sido batizado como
Partido Progressista, em 2003, tema estrutura e as
lideranças forjadas na antiga Aliança Renovadora
Nacional (Arena) que existiu de 1966 a 1979, o
partido de sustentação do Governo. O Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) respondia pela
Oposição. Eram as únicas agremiações permitidas
no bipartidarismo. Aqui em Encantado, o atual PP,
até antes da Arena, tinha seus políticos oriundos
no antigo PSD (nada a ver com o partido de hoje).
O principal antagonista era o PTB, que seria
o embrião do MDB/PMDB encantadense. Na
história mais recente, desde 1964, a hegemonia
do partido teve no jovem Adilar Bertuol, 39 anos,
eleito em 1963. Pela Arena, em 1968, elegeu a
dobradinha Armando Reali/Evaldo Zilio. Em
1972, a disputa foi interna em duas sublegendas,
“Arena” e “Areninha”, entre Evaldo Zilio/Ampère
Giordani (vencedores) e Jorge Moreira/Nédio
Marchese. Em 1976, houve uma quebra desta
hegemonia quando o MDB, elegeu Antônio
Lorenzi e manteve a Prefeitura até 1996, quando
aconteceu a primeira eleição de Paulo Costi. Em
todos esses pleitos, o partido elegeu expressivas
bancadas na Câmara Municipal. Cabe lembrar,
que até o início da década de 60, pertenciam a
Encantado os atuais municípios de Arvorezinha,
Anta Gorda, Ilópolis, Putinga e Nova Bréscia.
E foram desmembrados, Dr. Ricardo (1997) e
Relvado (1988).A história política idealizada
e realizada pelos integrantes da Arena/PP, se
confunde com a própria história do município,
seu desenvolvimento, sua cultura e suas relações
familiares.

FAMÍLIAS

O vereador Diego Pretto desenvolve um
interessante raciocínio sobre a formação e a
atuação dos partidos, especialmente do PP,
destacando como têm sido fundamental as
relações familiares, ao longo dos anos, na
influência da atividade partidária e a participação
de seus membros em eleições. O vereador pode
falar com propriedade porque é uma liderança
que vem na experiência, nas ideias e no
envolvimento da família Pretto na vida política e
de administração pública, com seu avô Severino
Augusto Pretto. Mais antigamente, o engajamento
de famílias interferia até nos negócios da
cidade, como, por exemplo, as famílias Pretto
(proprietária até hoje da revenda da General
Motors) e Cé (revenda da Ford).

ROMPIMENTO (I)

Quanto as próximas eleições, já estava claro
pelos discursos e declarações dos vereadores do
partido, o rompimento definitivo da coligação
entre o prefeito Adroaldo Conzatti (PSDB) e o
PP. Nesta semana, o presidente do partido, exprefeito Paulo Costi, em entrevista ao Programa
Bom dia Região dos Vales, conduzido pelo
colega Henrique Pedersini, foi contundente e
extremamente crítico ao Chefe do Executivo.
Segundo Paulo Costi, o desconforto com o
Prefeito vem desde o início da administração,
desprestigiando e não aproveitando na gestão o
vice-prefeito Enoir Cardoso e outros membros
da sigla. Refutou as observações que as fazem,
creditando essa postura ao estilo personalista
de Conzatti, salientando que coligação significa
uma gestão compartilhada e de diálogo, o que
nunca ocorreu, desconsiderando as qualificações
pessoais, a experiência e o conhecimento dos
membros do PP.Costi não concorda com a
justificativa de que o afastamento dos políticos
do partido da gestão, se devia ao enxugamento
da máquina, redução de custos, etc. Depois de
criticar a falta de diálogo do Prefeito, elogiou
a postura do vice Enoir Cardoso que, na sua
opinião, tem competência e atribuições para
contribuir muito com a administração. Paulo
Costi foi contundente ao não concordar com
afirmações de que o prefeito Conzatti faz os
funcionários ”trabalharem”, criando um clima de
temor e relações tensas. Referiu que o quadro de
funcionários da Prefeitura é muito qualificado.
Em suas gestões sempre cobrou a observância
de horários e o respeito com a aplicação dos
recursos públicos por considera-los “sagrados”.

ROMPIMENTO (II)

Embora concordem que não existe clima
de reaproximação com o atual Prefeito,
algumas lideranças, como o vereador Diego
Pretto, defendem que o partido deve continuar
dialogando com os demais partidos, buscando
um entendimento para o enfrentamento dos
problemas da população, agravados pela
estiagem, pandemia e a enchente. Observou que
as dificuldades são grandes atingindo fortemente
a agricultura, educação e infraestrutura.

CANDIDATOS

Neste contexto político, a
tendência é o PP concorrer
com chapa própria. Em
conversa com o colunista,
o ex-prefeito Paulo Costi,
até ontem, afirmou sua
disposição de não concorrer
novamente a Prefeito, por
entender que já deu sua
contribuição. Disse que tem
recebido pressões, pedidos
e apelos de partidários
para buscar um quinto
mandato. Convenhamos
que fosse uma façanha
histórica extraordinária.
Porém, o próprio Paulo
destaca os predicados e
as condições políticas e
pessoais de Enoir Cardoso
para ser candidato e fazer
uma excelente gestão.
Neste sentido, o ex-prefeito
admite que não pode ser
descartada a possiblidade
de que concorra como
vice-prefeito, tendo Enoir
Cardoso, como prefeito. O
PP e seus antecessores têm
uma tradição de indicar os
vice-prefeitos nas sucessões.
Foi assim com Armando
Reali, Evaldo Zilio, Ampère
Giordani, entre outros.

OPINIÃO

O repórter da Rádio
Encantado, Henrique
Pedersini, tem feito
entrevistas sobre as eleições,
e faz a seguinte análise
das declarações de Paulo
Costi: “Surpreenderam as
declarações do ex-prefeito
Paulo Costi. Sabemos da
sua postura branda em
manifestações públicas.
Havia uma grande
expectativa em ouvir uma
importante liderança
progressista. Além dos
vereadores, a cúpula da sigla
não havia se falado quanto
ao posicionamento do PP
em relação ao Governo
municipal. A contundente
entrevista concedida ao
Grupo Encantado de
Comunicação decreta: PP
e PSDB não estarão juntos
nas eleições deste ano. Acho
que é a única afirmativa que
pode ser feita no momento.
No restante, tudo está em
aberto”.
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Defesa Civil homologa
situação de emergência
devido à enchente

A Defesa Civil
Nacional reconheceu
o Decreto de Situação
de Emergência de
Encantado sobre a
enchente, por meio da
portaria 2.050 de 28
de julho de 2020. A
partir disso o município
está habilitado a pedir
projetos de auxílio às
enchentes. A liberação
do fundo de garantia
está garantido, mas
a população precisa
aguardar os trâmites
legais.
A Administração
Municipal de
Encantado comunica
às pessoas que
foram atingidas pela
enchente, devidamente
cadastradas, que podem
dirigir-se ao CRAS com
agendamento prévio,
através do telefone
3751-0127, munidas
de três orçamentos
referente aos danos
materiais da sua
moradia, conforme
decreto nº 144/2020,
que prevê atendimento
especial às famílias
atingidas pelas cheias.

Enchente atingiu o município no dia 08 de julho

Academia de Saúde
em Jacarezinho irá
ganhar Brinquelândia

Boletim Epidemiológico
sobre o Coronavírus
Conforme informações do Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19 divulgado
pela Prefeitura Municipal de Encantado, o total de casos considerados recuperados
é 210; confirmados: 227; em isolamento social: 10; pessoas em acompanhamento
domiciliar com sintomas gripais: 93; internados: dois, sendo um em UTI e óbitos:
cinco.

PACIENTES TESTADOS:
LACEN
Nº de testes: 104
Confirmados: 49
Negativos: 49
Descartados: 1
Em análise: 5

Concessão foi assinada na última quarta-feira

Foi assinado, no final da manhã
da quarta-feira (28), a concessão de
uma fração do terreno da Sociedade
Desportiva, Recreativa e Cultural
Serrano ao Município. O espaço situado
em Jacarezinho junto ao complexo
de propriedade da comunidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

(Associação Serrano) irá tornar o
espaço privado em espaço público,
adicionando à Academia de Saúde
de Jacarezinho uma brinquelândia
com brinquedos infantis, visando à
inserção dos munícipes numa vida mais
saudável.

Testes rápidos:
Nº de testes: 289
Confirmados: 139
Negativos: 150
Particulares:
Nº de testes: 39
Confirmados: 39

Imunização de terneiras inscrições até o dia 07 de agosto
A Secretaria Municipal da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural de Encantado comunica aos
produtores rurais que estará realizando
mais uma etapa da vacinação para
imunização de terneiras contra a
brucelose bovina. Para tanto pede,

aos produtores rurais, que possuam
terneiras com idade entre três e oito
meses de idade que entrem em contato
com a Secretaria para o cadastro das
mesmas e posterior vacinação. As
inscrições serão realizadas até o dia 07
de agosto.
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CIC Vale do Taquari em defesa
da reindustrialização
A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do
Vale do Taquari foi a primeira entidade empresarial
regional do interior do Estado a integrar a
agenda de encontros virtuais da secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS.
A reunião realizada na terça-feira (28) marcou a
abertura de um canal de interação entre o Estado e
as necessidades do Vale do Taquari.
O presidente da CIC Vale do Taquari, Ivandro
Rosa acredita que a produção industrial é uma
das grandes virtudes da região e deve garantir a
retomada mais rápida da economia pós-pandemia.
“Compreendemos que a indústria tem uma
possibilidade muito grande de expansão das
exportações no Vale do Taquari. É um diferencial
competitivo e mostra o dinamismo econômico da
região”, argumenta.
A preocupação dos empresários é com a redução
da participação da indústria no Produto Interno
Bruto. Neste sentido, o membro do conselho
consultivo da CIC, Ito José Lanius manifestou a
necessidade da criação de um ambiente para a
reindustrialização, com o objetivo de diminuir a
importação de produtos desde os mais complexos
até os mais básicos. “Já temos fatores contributivos,
como juros baixos e acessíveis, linhas de crédito,
investimentos em projetos de saneamento básico
e produção e geração de energia elétrica, mas
precisamos melhorar a logística brasileira. Temos
a ciência que isso é uma questão nacional, porém
é preciso dar o pontapé inicial da campanha de
alguma forma”, declara.
Ele citou ainda os avanços na legislação trabalhista
brasileira, mas se comparado com outros países
como a China, onde é possível produzir produtos
de forma mais barata, temos muito a percorrer. “A
minha sugestão é montarmos um grupo, com apoio
do governo do estado e entidades empresariais para
desafiarmos jovens através de projetos de inovação,

FOTOS:DIIVULGAÇÃO

Reunião virtual tratou de uma série de assuntos

startup, linhas de crédito a começar a produção no
país. Um bom começo seria fazer um estudo para
sabermos quais os 100 produtos mais importados”.
O secretário Rodrigo Lorenzoni afirmou que
a pauta da competitividade é algo que precisa
ser presente e latente no dia a dia da Sedetur e
do governo do Estado. Ele sugeriu que a região
apresente dois pontos básicos para focar em
prioridades essenciais e iniciar uma agenda de
trabalho em conjunto. Lorenzoni aproveitou o
encontro para dar um panorama geral da secretaria,
destacou a reforma tributária estadual, proposta pelo
governo do estado, o processo de modernização do
Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande
do Sul (FUNDOPEM/RS), programa de incentivo

fiscal através do ICMS para investimentos voltados
à indústria. “Até o fim do ano devemos reduzir
em 30% o tempo entre quem solicita e o momento
em que recebe o direito de usufruir os benefícios
fiscais. Atualmente o tempo de espera é de 360 dias”,
comenta.
Lorenzoni informou ainda sobre o lançamento
do gabinete de monitoramento de investimentos do
governo do Estado, um caminho para aproximar os
investidores dos investimentos.
A pauta da nova fase do Trem dos Vales também
entrou em discussão, com a preocupação do trecho
entre Estrela e Colinas que precisa de manutenção
urgente em função dos estragos causados pela
enchente.

Planetário Univates organiza sessão virtual
em parceria com os planetários do RS
O Planetário da
Universidade do Vale
do Taquari - Univates,
em parceria com outros
planetários do estado
do Rio Grande do Sul,
irá proporcionar uma
sessão de planetário
virtual de forma
síncrona. A sessão, que
será direcionada para
estudantes dos ensinos
Fundamental e Médio,
ocorrerá na próxima
terça-feira, dia 4 de
agosto, às 10h e deve ter
duração de cerca de uma
hora. Interessados em
participar devem acessar
o link youtube.com/
planetariodaunipampa.

Live será na
próxima terçafeira
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Amturvales divulga
nota sobre cuidados
para visitação
AO VIADUTO 13

FOTOS: DivulgaçãO

ENCANTADO

Emei Menino
Trabalhador promove
carreata para
homenagear semana
italiana, dia dos amigos
e dia dos avós
Carreata Italiana da Amizade. Este
foi o nome dado a iniciativa da Escola
Municipal de Educação Infantil (Emei)
Menino Trabalhador realizada no dia
25 de julho. O objetivo foi homenagear
a XXVIII Settimana Del’Imigrazione
Italiana, o Dia do Amigo e o Dia dos Avós
comemorados, respectivamente, de 19 a
25 de julho, 20 e 26 de julho.
Na ocasião, cada família em seu carro,
passou pelo bairro e em frente à escola,

onde houve a retirada de material, cartões
para os avós, junto à direção e professoras
que estavam em frente a escola na calçada
e com todos os cuidados necessários
devido a Pandemia. Além disso, cada
família confeccionou com materiais
recicláveis objetos relembrando a
colonização italiana.
Essa foi uma maneira de reforçarmos
os vínculos entre escola e família comenta
a diretora Janete Borzatto.

Placas informativas alertam visitantes

Tendo em vista o
grande número de
visitantes, especialmente
aos finais de semana, à
Ferrovia do Trigo, nos
municípios de Vespasiano
Corrêa, Dois Lajeados,
Muçum e Guaporé,
a Associação dos
Municípios de Turismo
da Região dos Vales
(Amturvales), divulga a
seguinte nota:
- A Amturvales
entende que a região que
compreende os viadutos,
túneis, pontes e trilhos,
ao longo da Ferrovia
do Trigo, é um local
de beleza exuberante e
única Rio Grande do
Sul. A entidade também
se sente gratificada pela
vontade de pessoas, de
diferentes regiões do
Estado, interessarem-se
por conhecer o local. No
entanto, algumas normas
precisam ser observadas,
pois esta é uma área
federal constantemente
monitorada. É proibida

a circulação de pessoas e
veículos não autorizados,
bem como a prática de
qualquer atividade, como
esportes e turismo de
aventura, na linha férrea
ou próximo dela, não
autorizada expressamente
pela Rumo Logística e
pela Agência Nacional
de Transportes Terrestes
(ANTT). O infrator estará
sujeito às sansões cabíveis,
inclusive criminais, nos
termos do artigo 260,
IV. do Código Penal
Brasileiro, tendo como
pena reclusão, de dois a
cinco anos, e multa.
O turismo desordenado
coloca em risco a
segurança das pessoas,
especialmente em
período de pandemia,
quando os protocolos
de saúde recomendam
atitudes como usar
máscara, observar o
distanciamento social
e evitar aglomerações.
Sabemos que todo mundo
está com vontade de sair e

aproveitar os belos pontos
turísticos do nosso Vale do
Taquari. Mas é preciso ter
calma. Mesmo ao ar livre,
ainda não é momento para
termos concentração de
pessoas e aglomerações.
Cuide da sua saúde!
A Amturvales reforça
que os turistas são a razão
de ser da entidade. É
pensando neles que são
desenvolvidos projetos e
eventos, são formatadas
rotas e roteiros, são feitas
melhorias de pontos
turísticos e estimulados
empreendimentos no
setor. A associação quer
que todos os visitantes
se sintam acolhidos no
Vale do Taquari, levem
boas lembranças da
região e queiram retornar.
No entanto, a entidade
espera que os turistas
compreendam que
este não é o momento
adequado. Assim que
possível, o Vale estará
de braços abertos para
receber a todos.

HOMENAGEM FOI REALIZADA PELA ESCOLA

NOVA BRÉSCIA
Verificação da temperatura corporal
no Centro Administrativo

Quem procurar o Centro Administrativo Municipal de Nova Bréscia terá
que aguardar antes de entrar para que a temperatura corporal seja verificada.
Se descartada a existência de febre, a passagem será liberada. Também sé
recomendado o uso de álcool em gel, disponibilizado no local. Além disso, o uso
de máscara é obrigatório para acessar o prédio.
A medida tem como objetivo diminuir a disseminação do novo Coronavírus,
tendo em vista o aumento do número de casos ativos e suspeitos. A pesquisa do
Estado que rastreia a Covid-19 na população gaúcha mostra que a prevalência do
coronavírus dobrou no intervalo de um mês no Rio Grande do Sul.

Novas regras para o funcionamento
do VAREJO

Desde o dia 28 de julho, o horário de atendimento em lancherias e restaurantes
localizados em Nova Bréscia, será até às 18h30min. Após esse horário haverá
somente o serviço de tele - entrega, delivery ou take away.
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EX-PREFEITO FOI ENTREVISTADO NESTA SEMANA PELO GECOM

ELEIÇÕES 2020

PAULO COSTI NO ATAQUE
“Eu sou diferente do Adroaldo.
Eu sou do diálogo. Ele não.”
O Grupo Encantado de Comunicação (GECom) iniciou uma
série de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos de
Encantado. Nesta semana, Paulo Costi, atual liderança do PP,
conversou com Henrique Pedersini, apresentador do programa
Bom Dia Região dos Vales, da Rádio Encantado. Prefeito em

Reconhecimento
ao PP

Quero cumprimentar muito a
atuação dos nossos representantes do
partido junto ao governo municipal,
seja o nosso vice-prefeito Enoir
Cardoso, sejam os nossos vereadores.
Eles desde o momento em que foi feita
a coligação, a visão deles sempre esteve
voltada para as coisas de Encantado.
E isso se viu ao longo do mandato.
A busca de recursos foi incessante,
estiveram em contato permanente
com os deputados federais. Viu-se
claramente o trabalho que fizeram em
busca de recurso.

Mais recursos

Observo a questão política de
Encantado de uma forma interessante.
Olhando a questão orçamentária,
nunca entrou tanto recurso, com
tanta facilidade, nos municípios.
Por exemplo, o recurso que quando
estávamos no mandato, eu e o vice
José Calvi, buscamos no Badesul para
fazer os calçamentos... boa parte dos
calçamentos que foi feita no início
desse mandato foi por conta do
empréstimo que conseguimos juntar
no Badesul. Mas foram mais de dois
anos encaminhando documentos. Faz
parte do projeto a garagem, que mudou
de nome. Isso tudo foi com muita
dificuldade. E não apenas do prefeito e
do vice, envolveu todas as secretarias.
E agora o governo federal liberou uma
série de recursos via Banco do Brasil e
Caixa. Nunca tivemos isso. Sempre foi
com muita dificuldade. E agora com a
pandemia, está vindo muito dinheiro.

Seriedade com
recurso público

Com a coisa pública tem que se ter
seriedade. O que não é meu, eu devo
muito mais cuidado e muito mais
explicação à população, que é a dona
do recurso. Mas tem pessoas que têm

quatro mandatos, Costi trabalha como assessor parlamentar do
deputado Sérgio Turra. Na entrevista, não poupou críticas à forma
de administrar do prefeito Adroaldo Conzatti, principalmente, por
ter isolado o vice Enoir Cardoso, representante do PP. Confira os
principais momentos.
VANESSA PALIOSA

outra visão. O que é público não é
de ninguém. Aí não dá explicação,
faz o que quer, muitas vezes nem
é fiscalizado. O poder público tem
uma responsabilidade muito grande.
Eu, mesmo não estando na função
pública, estou observando o que vem
acontecendo, e tem muitos pontos que
divergem do que foi feito e da forma
com que foi feita.

Elegemos o
conzatti

sobre
Eu praticamente não opinei sobra
a condução, apenas lamentei muito
a forma como infelizmente o nosso
grupo que apoiou, e na verdade não
só apoiou, foi quem elegeu o prefeito
que está aí, não ter sido ouvido desde o
início. Lamentável.

O ‘estilo’ Conzatti

Existe um desconforto desde o
início. Com todo respeito ao prefeito
Adroaldo Conzatti. Às vezes, as pessoas
dizem assim: “ele tem o seu estilo”.
Bem, depende o que se entende por
estilo. Acho que dá para colocar no
estilo muitas coisas. A questão de como
é feita, se é transparente ou não, que
critérios, se ouviu a opinião daqueles
que o colocaram lá dentro. Alguém me
disse assim: “mas agora está diferente,
as pessoas têm que trabalhar, porque o
Adroaldo é de impor o seu trabalho”. Eu
observei e não tenho nada a esconder.
Até no meu período eu não ficava
satisfeito com alguns funcionários,
não todos, porque o quadro da
prefeitura é excelente, mas às vezes
algum se atrasava. Quando a gente
tem compromisso com horário, sou
muito chato com relógio, quero chegar
meia hora antes. No início, eu vi muita
gente, pelo medo, impressionante... o
ambiente de medo passou a ser dentro
do Centro Administrativo, e não só aí,
em outros pontos do município, em
outras secretarias, era de certo temor

aquele que tinha assumido, que era o
chefe do Executivo. Mas não é mais
essa realidade há muito tempo, hoje
vejo pessoas chegando mais tarde. Falta
diálogo.

Aviso ao Enoir

Quando o nosso vice-prefeito Enoir
foi a pessoa que ele indicou e escolheu
para ser o seu companheiro dentro da
majoritária, nós entendíamos que seria
também companheiro para exercer a
função. Tanto que eu chamei a atenção
várias vezes do Enoir, ‘tu não pode ser
secretário da Agricultura, tu foste eleito
vice-prefeito, os nossos simpatizantes
que sempre votaram em nós confiaram
em nós porque tu eras o vice-prefeito,
não secretário da Agricultura’. Não que
ele não pudesse dar a sua contribuição,
não é isso.

costi
participou de
entrevista
na rádio
encantado
nesta semana
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Essa questão de enxugar a máquina,
porque reduziu secretarias, não é bem
assim. O peixe que ele vende é esse. Eu
e o vice José Calvi tínhamos um chefe
de gabinete. Ele tem três pessoas na
antessala. Tem umas secretarias que
ele enxugou, mas teve FGs. Criou a
Ouvidoria, que não tinha. Aliás, digase de passagem, com todo respeito
ao cidadão que está lá, não funciona.
Até porque se ele receber o pedido, só
recebe o pedido. Porque até chegar ao
prefeito, se chegar, não sei se faz.

Diferença entre
Paulo e Adroaldo

As pessoas dizem: `qual a diferença
entre a administração do Paulo e do
Adoaldo Conzatti, que foram as pessoas
que estiveram mais tempo à testa do
Executivo?’. Bom, eu sou do diálogo. O
senhor Adroaldo não é do diálogo. A
quem, depois dele, o senhor Adroaldo
deu o poder? Não teria que ser aquele
que o ajudou a eleger? A pessoa do
Enoir foi a representante do PP, das
quais os simpatizantes desse partido,
a colocaram lá. A primeira pessoa a
ser valorizada deveria ser o Enoir. E,
por incrível que pareça, ele ficou em
segundo, terceiro plano. Não porque
ele quis. O Enoir é uma pessoa de
iniciativa, dedicada, correta, respeitosa.
É um excelente representante do nosso
partido.

Vingança?

Com todo respeito, nós fomos
usados. Não sei se tem uma conotação
de vingança da eleição de 2000,
quando eu fui candidato junto com o
médico Sergio Goldoni e o candidato
da oposição era o Adroaldo. E nós
vencemos. Foi uma eleição cheia de
alguns fatos, onde a história passada
do senhor Adroaldo, a forma como ele
administrava, aquela história de levar
vantagens. Lembram a lei de Gerson.
Aquele jogador da seleção da Copa de
70. O Gerson fez uma propaganda de
cigarro, que na época era charmosos
fumar, e dizia que fumando você levava
vantagem, ‘leve vantagem em tudo, leve
você também’. Eu conheço prefeitos que
fazem muitas coisas levando vantagens
para si. Aumentam o patrimônio,
pensam nas gerações que vêm depois,
tem tudo isso. Eu conheço muitos.
Mas, como digo, o recurso público para
mim é sagrado. Eu devo explicações de
centavo por centavo.

Troca de
cargos

Os nossos vereadores, o Marino
(Deves) na saúde, o Sander (Bertozzi)
na agricultura, nunca foram ouvidos.
Imaginamos que a coligação era no
sentido de que parte daquilo que
havíamos e estávamos fazendo pudesse
ser aproveitado. Mas a gente viu
substituições de pessoas que assumiram

com ele e depois foram descartadas
aos poucos. Não podia tirar todos de
uma vez só, porque chamaria muito
atenção. Então colocou algumas com
as quais certamente na campanha ele se
comprometeu.

Por que o PP não
saiu do governo

Um grupo entendia que tínhamos
que romper. Pensávamos que a forma
com que o prefeito nos tratava, era
para que a gente realmente rompesse.
Talvez era isso que ele estava esperando.
Eu respeito muito o senhor Adroaldo,
mas constato, não sou cego. Às vezes,
as pessoas enxergavam o senhor
Adroaldo caminhando, com aquela
idade avançada, e pensavam ‘mas ele
poderia ir para casa e descansar, está
bem financeiramente’. É verdade. Mas
ele sobrevive disso, é o alimento dele.
Ele precisa disso. Ele precisa que as
pessoas digam que foi ele que fez. Se vai
pagar, são outros detalhes. Tem tanta
história de fazer. Tem uma expressão
que foi usada, que o Adroaldo faz em
quatro anos o que outros levam quase
oito anos para fazer. Pode ser verdade.
Mas não paga em oito o que ele faz em
quatro. E isso é histórico na figura do
senhor Adroaldo.

Dívidas

Em 1997, quando eu e o Roberto
Turatti assumimos a prefeitura, havia
uma dívida superior a R$ 2,5 milhões.
Só de iluminação pública foram R$
680 mil. Na época era CEE. Estive em
Lajeado, no escritório, para negociar
em 36 meses e ainda assim pagar a
conta mensal da iluminação pública. O
senhor Adroaldo não havia pago um
mês sequer. Empurrou com a barriga.
O município não tinha crédito, porque
tinha contas para pagar, fornecedores
que não estavam recebendo. Na época
podia se deixar. Foram muitas contas
a tal ponto que, no dia 2 de janeiro,
o Adroaldo me liga dizendo que não
tinha certeza se o IPVA de um veículo
estava pago. Ele dizia, ‘cria o problema,
depois tu resolve’. Não é meu estilo.

Asfalto
da Lagoa

Quando vencemos a eleição em
1996, logo após a eleição, ele me
chamou no gabinete. Estava junto o
Celso, da Compasul. Ele queria que eu
autorizasse o Celso a realizar o asfalto
até a Lagoa da Garibaldi. Foi prefeito
quatro anos, porque não fez o asfalto?.
Eu disse que não tinha condição de
fazer. Foram dívidas de R$ 2 milhões
num orçamento de R$ 7 milhões. Por
que queria que eu autorizasse? Porque
iria me obrigar a pagar E quem teria
feito a obra? Senhor Adroaldo Conzatti.

Inaugurações

Não sou de fazer essas inaugurações
incríveis. Por que gastar esse dinheiro?
Alguém se lembra do recapeamento
asfáltico na rua Padre Anchieta?
Alguém lembra a inauguração da
rua Tiradentes? Nós fizemos e não
inauguramos. Eu era contra. As pessoas
me cobravam. Mas para que gastar esse
dinheiro? Quando se fala em gestão é
bem mais amplo. Por exemplo, achei
um absurdo levar uma comitiva neste
ano para divulgar o Canto da Lagoa em
Brasília. Tem pessoas que precisam que
sejam citadas, que estejam sempre na
mídia. Tu não vai encontrar uma placa
minha de inauguração, porque fere a lei.

Nome de Conzatti
nas placas

A Escola da comunidade do
Jardim da Fonte, quem mais sonhou
com aquilo fui eu. Eu achava que
teríamos que tirar a escola de dentro
do Parque João Batista Marchese.
Era um ambiente acanhado para as
crianças e os professores. Começamos
a pensar numa área próxima. Fomos
eu e o Roberto Turatti negociar com
o José Zagonel, que estava fazendo o
loteamento no local. Ele queria um
valor e pedimos para que baixasse.
Depois o José Calvi conseguiu o
recurso com o então deputado Busatto.
Compramos a área. Agora, a escola
tem placa com o nome do Adroaldo.
No Porto XV tem a inauguração do
pavilhão com a placa e o nome dele. Só
tem essas rótulas porque começamos
a fazer a Rota do Desenvolvimento. O
asfalto foi fácil colocar em cima. Agora,
o trabalho do projeto, a negociação da
desapropriação com o proprietário. O
José Calvi ia a Brasília porque ele tinha
um canal de acesso. Isso chama-se
administração construtiva. Eu não sou
o dono do município. As pessoas tem
que participar. O dono do município é
o povo.

Próxima
gestão

Algumas coisa estão se definindo.
Não temos só os nomes, mas uma
grande preocupação com a próxima
gestão, caso a gente tenha êxito. Existe
um Estado que passou por uma seca
muito grande, a pandemia que vai
trazer consequências econômicas
seríssimas. Esse dinheiro que o governo
federal distribuiu não vai ter mais. E
os empréstimos que têm. A venda da
propriedade do grupo Sangalli, que
deveria ter sido usado para abater o
precatório e uma prestação menor,
foi jogado pelo atual prefeito para
frente. Usou para fazer obras. A nossa
preocupação é de gestão. Estamos
discutindo não apenas a composição da
majoritária.

Conversas

Fomos convidados para conversar
com outros partidos. Não sou contra
a gente juntar esforços até com
adversários históricos. Mas desde que
haja de fato compromisso e que um
não dê a rasteira no outro. A nossa
preocupação é com a gestão. Não vamos
decidir nada num grupo minoritário
de oito ou dez pessoas. Se puder ter 100
pessoas, vão ser elas que vão decidir.

PP junto
com o MDB

No nosso partido não existe
unanimidade. No MDB existem
divergências bem acentuadas. Isso pode
dificultar. Temos pessoas, o Sander
pensa de um jeito, o Marino, os nossos
vereadores, o nosso vice, o João Vidal.
O que se percebe na Câmara é uma
certa divergência dos quatro vereadores
do MDB. Dois já conversaram com
vereadores nossos no sentido de se
aproximar. Não tem problema dialogar.
Sempre fui do diálogo. É possível? É.
Impossível nada é. Tem que ser muito
bem pensado. É possível desde que as
pessoas que vão participar diretamente
da eleição não sejam as velhas figuras,
como eu, por exemplo. Tem que
ser uma novidade, outras cabeças
arejadas, desde que não venham com
os ranços antigos. Vejo por mim,
quando assumi, só faltou a espingarda,
porque só falavam em cassação do
mandato. A nossa preocupação é com
a próxima gestão. Vão diminuir os
recursos. A receita será menor. Temos
que recuperar a saúde, a educação, o
atendimento ao produtor rural.

Paulo Costi
candidato

Tem a afirmação de que Paulo
sempre diz que não é candidato. Tenho
sido procurado. Recentemente, o Enoir
me disse para pensar com carinho. O
meu nome é lembrado por quê? Não
teve um funcionário que se precisou
falar comigo teve receio de bater na
porta do gabinete e entrar. Porque sabe
que sou do diálogo.

Enoir
candidato

Acho que existe a necessidade da
renovação. O nosso pré-candidato
Enoir tem amplas condições. Já
mostrou. Se ele tivesse tido a metade
do espaço que o meu querido amigo
José Calvi teve no nosso mandato, iriam
ver outro Enoir. Ele teve amarradas as
pernas e os braços, e ainda assim foi
para frente. Então imagina se por acaso
ele conseguir assumir a prefeitura. Se
lograrmos êxito vamos trabalhar com
muitas lideranças da comunidade para
opinar e sugerir. Vamos discutir. Isso
chama-se administração com gestão
e participação. Não aquele estilo de
“senão fizer eu xingo”.
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R$ 30 milhões

MTG e FCG divulgam
Univates anuncia
cartilha para retomada construção de
das atividades
Residencial Estudantil
O Movimento
Tradicionalista Gaúcho
do Rio Grande do Sul e a
Fundação Cultural Gaúcha
divulgaram, nesta quintafeira (30), a Cartilha de
Orientação para atividades
ligadas à arte e à cultura.
O documento está
disponível no site do MTG
(www.mtg.org.br) e tem
como objetivo apresentar
uma sugestão segura
para que as entidades
filiadas ao MTG/RS
possam retomar suas
atividades, observando
os regramentos estaduais
e municipais e tendo

como norteador principal
o sistema de bandeiras
criado pelo Governo do
Estado do Rio Grande
do Sul. A bandeira preta
significa risco altíssimo; a
bandeira vermelha, risco
alto; a bandeira amarela,
risco baixo.
Segundo César
Oliveira, vice-presidente
de Administração e
Finanças do MTG,
durante o período de
vigor das bandeiras
preta ou vermelha, as
atividades e organizações
associativas à arte e
à cultura terão suas

atividades e eventos
presenciais suspensas,
sendo possível somente
a execução de atividades
remotas, como por
exemplo aulas online. No
caso de bandeira laranja
ou amarela, haverá a
possibilidade de ocupação
parcial dos espaços
dos estabelecimentos,
desde que respeitadas as
orientações.
A íntegra do documento
pode ser acessada no site
do MTG, no link http://
www.mtg.org.br/wpcontent/uploads/2020/07/
Cartilha.pdf

DIVULGAÇÃO

Foi iniciada
obra de construção
do Residencial
Estudantil da
Universidade do
Vale do Taquari Univates. O local,
que fica em frente
ao Prédio 16 do
campus em Lajeado,
na esquina das
avenidas Avelino
Talini e Alberto
A previsão é que o prédio fique
Müller, funcionará
pronto em um ano e meio
como uma
residência onde a
possibilidade de incluir na mensalidade
prioridade de locação
dos estudos o valor do aluguel da
será dada aos alunos da Instituição.
moradia, que compreende também os
A previsão é que a obra fique pronta
gastos com água, luz e internet. Um
em um ano e meio. Essa é uma
norte para a elaboração do projeto da
construção que está no planejamento
construção, foram as respostas dos
estratégico da Univates há cerca de dez
estudantes da Univates ao questionário
anos, e que é feita em parceria com a
elaborado pela Mitre Share, apontando
empresa Mitre Share, de São Paulo,
a preferência por ambientes e por
que atua na área da construção civil e
valores de aluguel. “É um espaço
que, por sua vez, tem parceria com a
também para receber os alunos de
empresa norte americana RedStone,
intercâmbio internacional. Será um
especializada em administração
atrativo para trazer estudantes de fora
de residenciais estudantis. A Mitre
do Vale do Taquari também”, comenta
Share será responsável por custear o
o reitor da universidade, professor Ney
empreendimento, avaliado em mais
José Lazzari.
de R$ 30 milhões, e administrar
o condomínio, em parceria com a
Univates.
A residência poderá abrigar até
Diferenciais
445 estudantes em seus seis andares,
divididos entre dois blocos de
Por ser especializada nesse tipo de
apartamentos. Serão disponibilizados
empreendimento, a empresa contratada
quartos individuais ou para até quatro
para a administração do residencial
pessoas e cada apartamento terá
oferece um aplicativo em que os
banheiro e ar condicionado. Além
moradores podem cadastrar suas
disso, haverá área de conveniência
características e gostos pessoais, para
e de estudos, cozinha individual
que assim possam escolher com quem
e compartilhada. O residencial
desejam dividir o quarto, se este for o
terá disponibilidade de vagas para
caso. Assim é possível evitar eventuais
estacionamento e além desse, as vagas
conflitos de convivência que possam
disponíveis no campus poderão ser
surgir desse modelo de habitação.
acessadas por seus moradores. A
Outro aplicativo que será
segurança também é garantida: o acesso disponibilizado terá o papel de fazer
ao residencial se dará por identificação
o agendamento para utilização dos
biométrica ou com a cartão estudantil.
serviços, como o da lavanderia. A
No térreo do prédio haverá um espaço
partir dele, o estudante morador do
de 1504m² para estabelecimentos
Residencial fará a reserva de uma
comerciais definidos conforme a
máquina de lavar roupas, por exemplo,
preferência dos estudantes.
garantindo assim que poderá fazer o
Para estudantes de determinados
serviço no horário desejado.
cursos da Univates, existe a
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lajeado

Prefeitos aprovaram orientações que dão mais autonomia aos municípios

Região enviará propostas
sobre Distanciamento
Controlado à Famurs

E

DIVULGAÇÃO

toda semana, deixar
m assembleia geral
que 12 pessoas definam
da Associação
a vida de 12 milhões
dos Municípios
de pessoas do nosso
do Vale do Taquari
Estado”, observou o
(Amvat), na terça-feira
diretor da Consultoria
(28), na Univates, os
em Direito Público
prefeitos aprovaram
(CDP), o advogado
as quatro propostas
Gladimir Chiele.
sobre o Distanciamento
Para o presidente da
Controlado, que a
Amvat,
as propostas
região elaborou, para
devem
dar
mais
serem encaminhadas
autonomia
para os
à Federação das
gestores
municipais
Associações de
organizarem o
Municípios do Rio
Distanciamento
Grande do Sul (Famurs)
Controlado em
e, posteriormente,
suas comunidades,
levadas ao Governo
respeitando as
do Estado. Os
individualidades de cada
chefes do Executivo
município. “É muito
também analisaram as
pesado, toda a semana,
sugestões do Estado
Advogado Gladimir Chiele, presidente da Amvat e prefeito de Imigrante, Celso Kaplan,
ficarmos apreensivos
quanto ao modelo
e vice-prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher
para saber qual será a
de distanciamento. A
bandeira. Queremos
reunião foi conduzida
proporcionar uma melhor
verificação do cumprimento do distanciamento em
pelo presidente da Amvat
avaliação e temos equipes muito qualificadas para
locais públicos foi uma demanda de grande parte
e prefeito de Imigrante, Celso Kaplan.
fazerem isso na nossa região”, destacou Kaplan.
dos prefeitos. “Se o nosso fiscal vai sozinho, é uma
Da região, as quatro alternativas apontadas são:
situação. Se alguém da Brigada acompanha, é outra
manter bandeira laranja em todo o território estadual;
bem diferente. O Estado precisa nos ajudar, estar junto
bandeira vermelha e preta como referência para as
No início da assembleia da Amvat, representantes da
regiões adotarem seus protocolos; solicitar ao Governo a conosco nestas fiscalizações”, colocou o prefeito de
Caixa
Econômica Federal fizeram a entrega simbólica de
Encantando, Adroaldo Conzatti.
adoção do tratamento precoce como política de Estado
R$
10.474,80
à Amvat. O valor foi arrecadado por meio
Em relação às propostas do Estado, todas elas tiveram
e dos municípios e, por fim, reforçar que a atribuição de
da
Campanha
de Apoio aos Atingidos pela enchente do
ressalvas dos prefeitos. Entre elas, está a orientação
fazer cumprir os decretos estaduais do distanciamento
Vale
do
Taquari.
A ação teve o objetivo de amenizar a
que o governo continua com o cálculo semanal para a
em vias e locais públicos seja feita pelas forças de
situação
crítica
vivenciada
por famílias da região nas
classificação de bandeiras. A associação concorda com
segurança do Estado e não pelos municípios.
cheias
do
início
do
mês.
a prática, mas adota suas deliberações. “Não podemos,
A participação da Brigada Militar nas ações de

ENCHENTE

PROPOSTA DO
ESTADO, COM
AVALIAÇÃO
DOS PREFEITOS:
1.O Governo continua com o
cálculo semanal para a definição
das bandeiras.
Avaliação: Ok, dentro da
proposta das associações.
2.Os protocolos estabelecidos
pelo Estado para as atividades
econômicas conforme níveis
de risco, para definição das
bandeiras, continuam vigorando,
nos mesmos termos atuais.
Avaliação: Neste ponto, a
proposta das associações adota
os critérios de classificação das
bandeiras vermelha e preta
apenas para parâmetro de
suas deliberações, mediante

a aplicação de procedimentos
técnicos próprios.
3.No entanto, os prefeitos
de uma região Covid poderiam
aplicar protocolos diferentes do
Estado, mediante apresentação
de justificativa técnica clara,
objetiva e amparada em dados
e evidências, para além das
bandeiras amarela e laranja.
Avaliação: Neste item, os
protocolos devem ser efetivados
previamente pela região Covid.
Ou seja, os procedimentos serão
formulados pelos profissionais
dos municípios e região, para
aplicar no tocante à observância,
ou não, das bandeiras
mais gravosas, e em quais
circunstâncias. Do contrário,
permanecerá o mesmo sistema
atual com a apresentação de
recursos a cada semana para
alteração da coloração da
bandeira.
4.Os protocolos da região

poderiam ser menos restritivos
até o limite de uma bandeira
mais flexível. Ou seja, de
vermelha para laranja, como
ocorre com mais frequência,
mas aplicar protocolos mais
restritivos do que a laranja.
Avaliação: A proposta
engessa o procedimento
a ser elaborado e mantém
as restrições das bandeiras
vigentes hoje. A bandeira
vermelha pelo Estado deve ser
parâmetro para a adoção de
procedimentos previamente
definidos pela região. Porém,
sem a imposição de ser mais ou
menos restritivo e, sim, de ser
ajustado ao caso especifico que
possa estar comprometendo os
números.
5.Os protocolos do
Estado somente poderão
ser substituídos por decisão
colegiada unânime, através de
documento público em até 48h

após a definição das bandeiras,
encaminhado ao comitê de
gestão do distanciamento.
Avaliação: Na prática
continua o mesmo
procedimento dos recursos,
sem qualquer autonomia da
região em definir os seus
protocolos e definição sobre
quais atitudes adotar e em
que área, atividade ou ponto
específico ou geral. O Governo
mantém o controle da gestão,
mas divide as responsabilidades
pela avaliação crítica sobre as
ações restritivas, sem ocorrer
um real compartilhamento.
6.O documento deverá
ter embasamento técnico,
protocolos a serem adotados
nas atividades econômicas
e assinatura dos prefeitos
aderentes.
Avaliação: Mantém-se
modelagem dos recursos e
a substituição da autonomia

gerencial de 497 prefeitos por
um grupo de técnicos do comitê.
Desconsideram-se as condições
de decisão dos gestores
municipais e das equipes
técnicas de saúde locais.
7.Os protocolos definidos pela
região deverão ser adotados por
todos os Municípios, podendo
ser adotados processos mais
restritivos individualmente.
Avaliação: Na linha da
proposta apresentada.
8.Não havendo decisão
unânime, valeriam os protocolos
do Estado.
Avaliação: É preciso
estabelecer quórum qualificado
para o colegiado, mas não
unânime. Não submeter
milhões de pessoas a um grupo
minoritário. Se há crítica a um
comitê que decide a vida de 12
milhões de pessoas no Estado,
este mesmo raciocínio se aplica
ao colegiado da associação.
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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.

COVID-19: Administração
solicita mais conscientização
da comunidade
O novo coronavírus
ainda não tem
medicação para seu
controle e combate.
A Administração
Municipal segue
trabalhando
na prevenção e
conscientização sobre
os cuidados que devem
ser tomados por cada
cidadão. Como não tem
medicação e, por vezes,
se pensa que o risco
pode ser baixo, algumas
pessoas negligenciam
quanto aos cuidados, o
que pode ser a porta de
entrada do vírus, não só
para a pessoa, mas para
quem está ao entorno
também.
Com o intuito
de não relaxar na
prevenção e cuidados,
a Administração
Municipal, juntamente
com a secretaria da

Saúde, a Vigilância
em Saúde e o Comitê
Municipal de
Contingenciamento
ao Coronavírus vêm
realizando ações
visando cuidados com
a saúde. Nesta semana,
os estabelecimentos
estão recebendo
material informativo de
divulgação, reforçando a
conscientização de todos.
A recomendação
é para que cada
cidadão seja
responsável, seguindo
as recomendações de
prevenção, respeitando e
estando comprometido
com a saúde. Entende-se
que é um tempo difícil,
complicado e requer
maior entendimento
sobre a prevenção e a
coerência de fazer o
melhor por si mesmo e
para a família.

RICARDENSES SERÃO
ALFABETIZAdos
ATRAVÉS DA EJA

No dia 24 de julho foi homologada
a Resolução do Conselho Municipal
da Educação que autoriza o
funcionamento da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) anos iniciais/
alfabetização, no Sistema Municipal
de Ensino do município. O objetivo
da oferta da EJA alfabetização
é atender a demanda de alguns
adultos que gostariam de aprender
ler e escrever e que não tiveram
a oportunidade de vivenciar esta
modalidade de ensino.
Sempre que a EJA foi ofertada
no município foi para pessoas
que pretendiam finalizar o Ensino
Fundamental. Porém, por ocasião
de pesquisas realizadas junto

à comunidade escolar surgiu a
demanda de indivíduos que gostariam
de aprender ler e escrever. Como
o município possui um sistema de
educação, a secretaria da Educação,
juntamente com a Administração
Municipal e Conselho Municipal
de Educação, iniciou os trabalhos
para adequar toda a documentação e
normatizar esta etapa de ensino para
ser oferecida no município.
Finalizada a regulamentação, a
pasta aguarda a melhora do quadro
pandêmico, sendo seguro oferecer
aulas presenciais para, assim, iniciar
os trabalhos. Os interessados devem
aguardar por novas informações
sobre o início das aulas.

TRÊS RUAS RECEBERÃO
CALÇAMENTO COMUNITÁRIO
Na tarde da última segunda-feira,
27 de julho, foi realizada licitação para
execução de calçamento comunitário
em Doutor Ricardo. Serão calçadas três
ruas, com a execução de obras para
pavimentação, de aproximadamente
1.754,00 m².
A rua da Montanha será com bloquete
de concreto, com metragem de 315 m², e

as ruas Padre Luiz Lampert, na metragem
de 639 m², e Domingos Biolchi, na
metragem de 685 m², serão de pedras
regulares de basalto.
A Administração Municipal irá
realizar a construção do calçamento
dentro do Plano Comunitário de
Melhoramentos implantado através da
LEI Nº 846/2007, de 29 de junho de 2007.

doutor ricardo
TOSATEI IN TALIAN OCORRE
NAS TERÇAS-FEIRAS

Nos dias 21 e 28 de julho, o quadro “Tosatei
in Talian” - que faz parte da live “Filó Virtual”,
realizada pelo humorista Edgar Maróstica, que
acontece toda a terça-feira, às 20h – contou com
participantes da “Terra do Filó”. A live Filó Talian
é transmitida pela página do Facebook de Edgar
Maróstica. Já participaram: Eduardo Giacobbo,
Thais Cornelli, Lais Tomasi com DelminaMarquetti.
Durante a live um espaço é dedicado às crianças
de até 12 anos, que podem participar enviando
vídeos de 40s a 1min de duração, filmado no
formato horizontal. Pode ser cantando ou falando
em dialeto italiano. Os participantes concorrem a
prêmios dos patrocinadores ação.
Interessados em participar devem entrar em
contato com a secretaria da Cultura Turismo e
Esporte, com a secretária Cristiana, pelo telefone
(51) 3612-2010 ou 9 9583-0412.

RODADA DE REUNIÕES COM
PAIS DA EMEF OLAVO BILAC
CHEGA AO FIM
Na noite de 23 de julho, foi finalizada a rodada de
reuniões com pais dos alunos da EMEF Olavo Bilac.
Foram mais três reuniões abordando diversos temas
relacionados à educação em tempos de pandemia, com
os pais dos alunos do 7º, 8º e 9º Ano. A secretaria da
Educação agradece a todos que estiveram presentes, pois
a parceria entre escola e família deve ser cada vez mais
fortalecida para que a educação possa evoluir.

PRAÇA DA MATRIZ
RECEBE PALMEIRA REAL
No dia 24 de julho,
foi realizada a plantação
de uma palmeira real na
praça em frente à igreja
matriz. O momento faz
parte da ação Celebração
da Nossa Terra, realizado
junto aos projetos do
Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS),
incluindo a data para
marcar este momento de
pandemia que impede
a realização de eventos,
inclusive a tradicional
festa em homenagem ao
Colono e Motorista, que
seria realizada no último
final de semana.
A ação Celebração
da Nossa Terra visa
incentivar os participantes
dos projetos do CRAS a
valorizarem os espaços
verdes, o cuidado com a
natureza, o incentivo de
uma vida mais saudável,
valorizando a água, as
árvores, a plantação de
chás e fruteiras, entre
outras, em um ano tão
desafiador para todos.
Como as pessoas

estão ficando mais em
casa, é mais um motivo e
incentivo para preservar
melhor a vida e ainda
deixar os ambientes mais
acolhedores. A secretaria
da Assistência Social

agradece o apoio da
Administração Municipal
e as demais secretarias e,
também, a parceria do
padre Alberto Tremea e
diretoria da paróquia São
Caetano.
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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

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
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segurança
ROCA SALES

Empresários conhecem
projeto para ter nova
delegacia
Com participação de empresários
de Roca Sales, o Delegado de
Polícia da cidade Alex Asmann e
o Delegado Regional José Romaci
Reis apresentaram um projeto para
que uma nova delegacia de polícia
seja disponibilizada no município. A
reunião ocorreu nesta quinta-feira
(30) e demonstrou as lideranças
empresarias o projeto Ipê Amarelo,
para captação de recursos necessários
para a obra.
Conforme o Delegado Alex
Asmann, a iniciativa é realiza diante

da impossibilidade dos recursos
serem disponibilizados pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.
“Convidamos algumas pessoas para
conhecer o projeto, que está pronto. O
valor a ser investido ficaria entorno de
R$ 470 mil”, explica.
Conforme o Delegado Regional
José Romaci dos Reis o estado
colocou a disposição a venda de um
imóvel na área central de Arroio do
Meio, avaliado em R$ 250 mil para a
construção da nova sede para Polícia
Civil. .

ENCANTADO

Presos se rebelam
e são contidos pela BM
A Brigada Militar (BM) de
Encantado foi acionada para o
Presídio Estadual de Encantado
após detentos se rebelarem na tarde
do domingo (26). Os apenados
estavam no pátio quando passaram
a arremessar pedras contra guarita
onde fica um policial militar.
Com uso de munição antimotim,
a BM conteve os presos que foram
voltando para as celas. Pelo menos
três presos e um brigadiano

sofreram ferimentos durante a
rebelião.
Quantidade de maconha
e cocaína além de celulares
foram recolhidos por agentes da
Superintendência dos Serviços
Penitenciários (Susepe).
A suspeita é que a revolta tenha
ocorrido após a prisão de um jovem
de 19 anos na parte da manhã que
foi flagrado arremessando drogas na
direção do pátio da casa prisional.
FOTO: JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEMPRESS

FOTO: CLAUDINEI COFFERRI

BRIGADA MILITAR CONTEVE PRESOS

PROJETO FOI APRESENTADO NESTA QUINTA-FEIRA

ENCANTADO

Incêndio consome
aviário na Linha
São Roque
Um aviário foi destruído por incêndio, em Encantado, na quarta-feira
(29). De acordo com os bombeiros de Encantado, as chamas atingiram uma
estrutura de aproximadamente 1,6 mil metros quadrados situada na Linha
São Roque.
A guarnição atuou por cerca de 2h30min e utilizou sete mil litros de água
no combate as chamas. Não houve feridos e o aviário estava vazio.

ROCA SALES

Jovem é flagrado
com moto furtada
A Brigada Militar (BM) deteve um indivíduo com uma motocicleta furtada, em
Roca Sales, no domingo (26). O jovem foi abordado no bairro Pôr do Sol.
A moto estava com a placa adulterada com uso de fita isolante. A BM apurou
que o veículo havia sido furtado no dia 20 de julho. O suspeito de 18 anos foi
encaminhado para Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) e depois
recolhido liberado.

ERS-129

Motociclista sofre
ferimentos em acidente
Um jovem de 18 anos sofreu
ferimentos em acidente de trânsito
registrado, em Muçum, no sábado
(25). O motociclista perdeu o

controle da direção no quilômetro
89 da rodovia. De acordo com
ferimentos, o condutor foi socorrido
para atendimento hospitalar.

ENCANTADO

Casa é destruída
pelo fogo no bairro
Santo Antão

Uma residência foi destruída
por incêndio, em Encantado,
na segunda-feira (27). Os
bombeiros foram acionados
para o bairro Santo Antão. A

casa de 150 metros quadrados
foi parcialmente atingida. A
guarnição utilizou seis mil litros
de água para combater o fogo.
Não houve feridos.

ASSINE O JORNAL OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580
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ESPORTES

QUENTINHAS DO PEDA

NOTAS DO XANDÃO

henrique@rdencantado.com.br

GEDOZ
Em fase final de
preparação no Uruguai,
o muçunense Felipe
Gedoz já participa de
treinamentos coletivos e
deve fazer em breve sua
estreia no campeonato
nacional. O jogador
tem sobre si grande
expectativa pelo cartaz
que deixou no país
vizinho quando jogou
pelo Defensor.
Em postagem nas
redes sociais, o jogador
comemorou o acerto
com o Nacional e disse
que não chegou ao clube
para ser mais um e espera
marcar seu nome na
história da equipe.

LAJEADENSE
Aguardando a
definição sobre a
sequência da Divisão de
Acesso do Campeonato
Gaúcho, o Lajeadense
realiza Assembleia
Geral Ordinária e
Extraordinária. A reunião
será na sede social da SER
São Cristóvão a partir das
19h.
PADU
No dia 09 de agosto um
roca-salense retorna aos
gramados na Macedônia.
Paulo Eduardo de
Carvalho (Padu) entra em
campo pelo Makedonija
FC. A partida é pelo
campeonato nacional
diante do Rabotnicki.

xandao@rdencantado.com.br

BASE
Lindoso, Musto,
Luciano... Todos
insuficientes para a
grandeza de Grêmio e
Internacional. A dupla
precisa voltar seus
olhos para as categorias
de base e fazer uma
melhor avaliação de
suas promessas. É
preferível investir em
jogadores indiscutível pra
titularidade e dar espaço
para que jovens integrem
o restante do elenco.
Jogadores medianos só
vão conseguir resultados
medianos.

GAUCHÃO

O momento do Campeonato Gaúcho é constrangedor. Jogos sendo marcados um
dia antes de ocorrer. Estádios sem iluminação. Gramados péssimos, qualidade baixa
de futebol e Dificuldades financeiras.

TAÇA FRANCISCO NOVELETTO NETTO

FINALISTAS SERÃO CONHECIDOS
NO FINAL DE SEMANA
Quatro times seguem na disputa pelo título da Taça Francisco Noveletto Netto,
o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Grêmio, Inter, Novo Hamburgo e
Esportivo decidem se classificaram para a fase eliminatória. As partidas que
definem os classificados para final ocorrem neste final de semana. O Internacional
encara o representante de Bento Gonçalves. O Grêmio mede forças com o Novo
Hamburgo.
Data, horário e local dos jogos ainda não haviam sido definidos pela Federação
Gaúcha de Futebol (FGF). Quem conquistar o returno encara o Caxias na decisão
do Campeonato Gaúcho.
O Novo Hamburgo tem uma roca-salense na sua diretoria. Diego Ziegg é um
dos diretores do anilado. O profissional busca seu segundo título da competição
estadual.

GAUCHÃO 2020

Grêmio e Internacional confirmaram
participação na fase semifinal do
segundo turno do Gauchão 2020. O
tricolor enfrentará o Novo Hamburgo
e o colorado terá o Esportivo como
adversário. Lembrando que o vencedor
do segundo turno disputará o título do
Gauchão com a SER Caxias que venceu
o primeiro turno do certame.

CAXIAS

O Caxias que está garantido na final
do Campeonato Gaúcho, não conseguiu
nesta retomada de competição mostrar
o mesmo futebol apresentado antes
da pandemia. A equipe do técnico
Lacerda terá que melhorar muito seu
desempenho para conquistar o título.

REFORÇOS 1

É gritante a necessidade de reforços
por parte da dupla Gre-Nal. Com os
jogadores que possuem hoje, Grêmio e
Internacional serão apenas figurantes
nas competições de maior expressão
deste segundo semestre.

REFORÇOS 2

O Internacional carece de um lateralesquerdo confiável, volantes de melhor
qualidade na saída de bola e um atacante
mais efetivo para fazer parceria com
Paolo Guerrero que fica isolado no
ataque.

REFORÇOS 3

No Grêmio, as carências são um
lateral-esquerdo, um lateral-direito (que
saiba ir ao fundo) e principalmente
um centroavante confiável. O técnico
Renato Portaluppi confirmou que o
clube procura em lateral-esquerdo e
um atacante. Sobre o atacante, o técnico
Renato ainda afirmou que se não for
contratado ninguém, irá utilizar o
centroavante André.

BASE

Dentro destas necessidades de
reforços da dupla Gre-Nal, os técnicos
Renato Portaluppi e Eduardo Coudet,
poderiam dar uma olhada com mais
carinho para jogadores oriundos da
categorias de base que estão pedindo
passagem. No Grêmio, está mais que
na hora de Pepê ocupar a titularidade,
podendo até mesmo fazer uma dupla
de ataque com Everton, se esse não for
negociado. Já no Internacional, o jovem
Bruno Praxedes poderia solucionar
o velho problema da saída de bola do
time. Nestes dois casos, os “reforços” da
dupla estão em casa.

EVERTON

A imprensa portuguesa voltou a
noticiar esta semana que o Benfica
deve investir na contratação do
gremista Everton. A saída de
“Cebolinha” seria uma perda
irreparável para o tricolor.

CAMPEÃO DO INTERIOR

Com o término da fase
classificatória do Gauchão, o Esportivo
ficou com o título de campeão do
interior. O time de Bento Gonçalves
teve cinco vitórias, quatro empates
e duas derrotas. Uma façanha para
um time que na temporada passada
ainda estava na Divisão de Acesso do
Campeonato Gaúcho.

REBAIXAMENTO FINANCEIRO

O Campeonato Gaúcho de 2020,
em função da pandemia não teve
rebaixamento, conforme acordado
pelos clubes. Porém, São Luiz e Pelotas
que foram os dois últimos colocados
terão uma redução considerável da
verba de televisão para a competição
do próximo ano. Isso coloca os times
já numa situação bastante delicada
para competição do ano que vem.

JUVENTUS

A Juventus conquistou pela nona
temporada consecutiva o título do
Campeonato Italiano. O time de
Cristiano Ronaldo garantiu a taça com
duas rodadas de antecedência.

ZEBRA

No Campeonato Paulista o Mirassol
eliminou o todo poderoso São Paulo
Futebol Clube. O time do badalado
técnico Fernando Diniz sucumbiu
diante da zebra do interior paulista
que praticamente teve que montar
um novo time após o desmanche por
causa da pandemia.

FERREIRA

O Cruzeiro de Belo Horizonte tem
interesse na contratação do atacante
Ferreira do Grêmio. O jogador segue
em litígio com o tricolor gaúcho, pois
seu empresário não quis tratar da
renovação do contrato do jogador.
Recentemente o Athletico Paranaense
também tentou contratar o atleta, mas,
a negociação não evoluiu.
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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.

DEUS DESCONHECIDO?
Embora muitos apostassem no crescimento do
ateísmo, o que eu ouço cada vez mais, é que as
pessoas estão falando de fé, estão buscando alguma
forma de se firmar em algo que as projete para fora
desse materialismo vazio e suicida que o mundo
contemporâneo erigiu. Contudo, isso não significa
que as pessoas estão de fato depositando sua fé
no Deus verdadeiro. Uma coisa é a sede, outra é a
água! Claro que isso é um sinal animador, mas será
que a fé pela fé, é suficiente para nos reconciliar
com o Criador?
Isso me reporta a um episódio interessante,
registrado no livro de Atos do Apóstolos. Eis o
texto: “Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu
espírito se revoltava em face da idolatria dominante
na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os
judeus e os gentios piedosos; também na praça todos
os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns
dos filósofos epicureus e estóicos contendiam com
ele, havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse
tagarela? E outros: Parece pregador de estranhos
deuses; pois prega a Jesus e a ressurreição. Então,
tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
Poderemos saber que nova doutrina é essa que nos
ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas
estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois
todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra
coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas
novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do
Areópago disse: Senhores atenienses! Em tudo os
vejo acentuadamente religiosos; porque, passando e
observando vosso culto, encontrei também um altar
no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois
esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele
que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo
o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma
coisa precisasse; pois ele mesmo é quem a todos dá
vida, respiração e tudo o mais; de um só fez a toda
raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos
e os limites da sua habitação; para buscarem a Deus,
se, porventura, tateando, o possam achar, bem que
não está longe de cada um de nós; pois nele vivemos,
e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos
poetas têm dito: Porque dele também somos geração.
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que
a divindade é semelhante ao outro, à prata ou à pedra,
trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância;
agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda
parte, se arrependam/ porquanto estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça por meio de
um varão que destinou e acreditou diante de todos,
ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram
falar de ressurreição de mortes, uns escarneceram, e
outros disseram: A respeito disso te ouviremos noutra
ocasião”. (Atos 17.16-32)
Prezado leitor: Atenas século I, Encantado
século XXI, que diferença faz? Diante da verdade
revelada, não há como justificar os velhos altares,
pois o Deus verdadeiro, não é mais desconhecido!
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

ENCURRALADOS
ENTRE DEUS E O DIABO
O povo de Israel
estava escravizado
pelos faraós durante
400 anos. Com Moisés
surgiu uma esperança
de libertação e uma
pátria própria. Através
de grandes sinais e
maravilhas e de pragas e catástrofes naturais, Deus
leva o povo para o deserto, para uma Terra Prometida
longe da servidão. Mas, a sua alegria não duraria por
muito tempo, pois o faraó com o seu exército foi atrás
dos israelitas para se vingar.
Logo chegaram ao mar Vermelho, onde não
tinham nenhuma chance para cruzar sem barcos ou
ponte. Atrás deles vinha satanás e seus demônios
incorporados no faraó e nos seus soldados com sede
de sangue. O que fazer agora? Não demorou para
se juntar uma “comitiva” para falarem com Moisés
para persuadi-lo a se entregarem ao faraó, pensando
que este seria “bonzinho”! Geralmente é na hora
do sufoco que o verdadeiro cristão aparece; uns
querendo se entregar ao problema, e outros querendo
lutar para a liberdade.
Deus não facilita para ninguém. Sem lutar
ninguém vai para o céu. Lá em cima não tem nenhum
“Maria vai com as outras”. O mar representa o
impossível, mas é a única chance de sobrevivência
para o povo de Israel. Deus manda Moisés e o povo
marcharem na direção do mar. O que acontece? No
mar se abre uma estrada seca, e durante a noite inteira
o povo passou caminhando com os pés enxutos. Deus
não perde aqueles que investem nEle.
A maioria das religiões de hoje vivem num “faz
de conta”. Faz de conta que tu vai para o céu! Faz
de conta que Deus te cura! Faz de conta que Deus
vai fazer o milagre! Faz de conta... Uma religião
morta produz uma fé morta, sem resultados na
prática. A maioria se afoga nos seus mares vermelhos
porque viram as costas para Deus e esperam pela
“condescendência” de satanás. Cadê o nosso cajado?
Cadê a nossa coragem para marchar ao encontro
do mar? Cadê a nossa confiança no Deus dos
impossíveis?
Como eu disse: Deus não facilita para ninguém!
Ele não poderia ter matado o exército de faraó?
Podia! Por que não o fez? Porque ele sempre espera
de nós a AÇÃO como resultado da nossa fé! Deus não
gosta dessa fé passiva de “vaquinha de presépio” que
só serve para enfeitar os bancos da igreja. Jesus disse:
Tudo o que vocês pedirem, EM MEU NOME, EU O
FAREI, para que o Pai seja glorificado no Filho”. (João
14:13). (grifo meu). Existem situações de ESPERAR
EM DEUS, mas também existem situações – e são
maioria – de AGIR EM DEUS. Ele se mostra forte
para os fortes; para aqueles que estão dispostos a
glorificar o Seu Nome.
Os paralíticos, surdos, mudos, cegos, leprosos e
todos os outros, não esperaram SENTADOS pelo
milagre de Jesus; eles se esforçaram para se levantar,
e então o milagre acontecia. Milagres não acontecem
com fé PASSIVA! Temos que crer no INVISÍVEL,
para que o IMPOSSÍVEL aconteça. Queira enxergar, e
enxergarás! Queira ouvir, e ouvirás! O combustível da
nossa fé é a nossa vontade. Mexa-se!

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”)

Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br
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A Igreja no Brasil reserva o Mês de Agosto para
rezar, especialmente, pelas Vocações.
Cada Domingo com sua semana, procuramos
dar destaque para uma Vocação específica,
assim ao longo do mês contemplamos todos os
Serviços ou Ministérios dos Cristãos Batizados na
Comunidade de Fé.
No primeiro Domingo Celebramos a Vocação
Sacerdotal – a Vida daqueles que recebem da
Igreja a Missão de coordenar a Caminhada de
Evangelização, como por exemplo: uma Paróquia;
Como Diáconos, Padres e Bispos.
No segundo Domingo Celebramos a Vocação
Matrimonial - Vocação dos Pais. Pai e Mãe
chamados por Deus para cuidar da Vida do Lar,
por isso Celebramos a ”Semana da Família Cristã”
constituída no Sacramento do Amor.
No terceiro Domingo, rezamos pelas Vocações
Consagradas (religiosas). Celebramos a Festa
da Assunção de Maria, que é Modelo de Vida
Cristã Consagrada; são as que dedicam sua vida
na Educação (Escolas – Colégios), na Saúde
(Hospitais Asilos Creches), na Evangelização
(Catequese – Pastoral - Serviço Social) dentro de
uma Congregação chamada –Família Religiosa
– Instituto, num Serviço Específico chamado:
Carisma.
No último Domingo Celebramos a Vocação
Específica do “Ser Catequista” (Leigos no Senhor)
aquele que conduz o Catequizando a participar
da Vida da Comunidade, tornando-o membro da
Família - Igreja. Vemos a grande importância da
busca de formação para Catequistas e Ministros
da Comunhão, pois são vocações Leigas presentes
em todas as Comunidades que com seu exemplo
e testemunho vão cultivando no coração das
crianças e das Comunidades, as sementes do
Evangelho!
Como no dia 04 de agosto celebramos o dia
de São João Maria Vianney (o Sto. Cura d’Ars),
Padroeiros dos Padres, iniciamos o mês de agosto
Celebrando a Vocação Sacerdotal, que se traduz
de três formas diferentes ou seja em três graus:
No primeiro grau Sacerdotal está o Diácono
- Ministro da Palavra .... No segundo grau está
o Padre - Ministro da Eucaristia.... que preside
a Paróquia... No terceiro grau está o Bispo
Diocesano que coordena o serviço Sacerdotal em
toda a Diocese, assim como o Responsável último
da Evangelização no Território Diocesano. Não
são graus de títulos e poder, como muitas vezes
é entendido pela sociedade, mas ao Contrário
é compromisso e responsabilidade em Servir e
Abençoar.
Rezemos neste início do mês de Agosto para
que o Divino Sacerdote e Bom Pastor não nos
deixe faltar àqueles que nos dão a possibilidade de
alimentar nossa Vida de Fé e de Esperança com o
PÃO do CÉU!
Pastoral da ComuniCação
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Direito médico:
a responsabilidade dos
médicos pelas cirurgias
reparadoras e estéticas
Nos últimos anos, com o avanço
da medicina, o “cardápio” de
procedimentos estéticos postos à
disposição do consumidor se tornou
muito mais amplo. Consequentemente,
houve o aumento de casos que chegam
ao Poder Judiciário em que se discute a
ocorrência de erro médico.
No artigo de hoje, abordaremos
as regras quanto à responsabilidade
do médico em relação às cirurgias
reparadoras e estéticas, bem como
analisaremos casos concretos,
decididos pelos Tribunais, a respeito da
matéria.
Inicialmente, deve-se registrar que
a regra geral da responsabilidade civil
do médico, enquanto profissional
liberal, é regida pelo art. 14, §4°, do
Código de Defesa do Consumidor
(CDC), o qual dispõe que “será apurada
mediante a verificação de culpa”, ou seja,
mediante a prova de que o dano sofrido
pelo paciente decorreu de conduta
imprudente, negligente ou imperita, do
profissional.
Esse regime geral de
responsabilidade é aplicável aos
casos envolvendo CIRURGIAS
REPARADORAS OU CORRETIVAS,
que são aquelas que tem a finalidade
de corrigir uma deformidade física
congênita ou traumática. Nestes
procedimentos, nem sempre o médico
conseguirá obter êxito, pois o resultado
esperado depende de fatores externos,
alheios à sua atuação do profissional
Analisando a matéria de acordo com
um caso prático, um paciente ingressou
com ação visando ser indenizado,
porque ao realizar uma cirurgia para
correção de hérnia teria perdido a
força motora de membro inferior, em
decorrência de anestesia aplicada . Ao
apreciar o caso, o Tribunal de Justiça
entendeu que o paciente não provou que
a perda da força motora efetivamente foi
ocasionada por erro médico e julgou o
pedido improcedente.
No tocante às CIRURGIAS
ESTÉTICAS, que são aquelas cujo
objetivo do paciente é melhorar
a aparência ou corrigir alguma
imperfeição física, a regra é diferente.
Nestas situações, o médico assume a
obrigação de atingir um determinado
resultado embelezador. Como
consequência disso, caso o paciente
conteste o resultado, compete ao
médico o ônus de provar que a cirurgia
ocorreu de acordo aquilo que foi
previamente convencionado com
o paciente; ou, então, que os danos
são provenientes de fatores alheios
à sua atuação, cuja possibilidade de
ocorrência também foi previamente
comunicada.
Em um caso julgado pelo Tribunal
de Justiça do Estado, envolvendo
cirurgia estética, um paciente

submetido a procedimento de
abdominoplastia pleiteou indenização,
alegando erro médico, por entender
que a cirurgia deixou cicatrizes
que lhe causaram dano estético. Ao
apreciar a matéria, o Tribunal julgou
a ação improcedente, por ter sido
comprovado no processo que o médico
alertou previamente o paciente, por
meio de termo de consentimento,
que a cirurgia poderia deixar cicatriz
permanente, edemas, manchas,
causar dor, e ensejar a necessidade de
retoques, etc .
Em outro caso, um médico foi
condenado a indenizar em razão
de ter realizado uma cirurgia de
mamoplastia, em que a paciente ficou
com um seio maior do que o outro
(seios assimétricos). Em sua defesa, o
médico alegou que o fato só ocorreu
por conta de assimetria toráxica, e não
pelo trabalho por ele realizado, o que
constituiria motivo para não indenizar.
Ao julgar o caso, contudo, o profissional
foi condenado, pois ele não demonstrou
que a assimetria toráxica constituía um
elemento intransponível para alcançar o
resultado previsto, tanto que a correção
foi atingida posteriormente, quando a
paciente se operou com outro médico .
A diferença entre os regimes
de responsabilidade, portanto
é a seguinte: no caso de cirurgia
reparadora, compete ao próprio
paciente demonstrar que o dano
decorreu de erro médico; enquanto
que, no caso de cirurgia estética,
em que se busca um resultado
embelezador, compete ao médico
demonstrar que aquilo prometido foi
alcançado.
Com base no exposto, após
análise detida dos casos acima,
bem como de outros precedentes,
deixa-se a advertência, aos médicos
e pacientes, que, antes da realização
de cirurgias, especialmente as que
possuem cunho estético, elaborem
termo de consentimento em
conjunto, detalhando os resultados
a serem alcançados, se possível com
imagens, listando os procedimentos e
cuidados, além de eventuais situações
que podem impedir o alcance do
almejado. Essa postura prestigia o
dever de informação e transparência na
relação contratual, além de constituir
um importante instrumento para
proteção de direitos, do médico ou
do paciente, em
casos de litígios
envolvendo a
temática.
Lucas Brustolin
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

Charge do Patiño

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Encantado vem a público esclarecer o que segue:
1 - A Secretaria da Câmara de Vereadores
recebeu no meio da tarde de segunda-feira dia 27
de julho o projeto de número 073/2020 oriundo
o Executivo municipal que Institui o Programa
ENCHENTES -2020 e dá outras providências. O
referido projeto tem por finalidade proporcionar
uma melhor qualidade de vida à população, cujas
residências foram atingidas pela cheia do Rio
Taquari.
2 - Os Vereadores na Sessão Ordinária de
segunda-feira do mesmo dia do recebimento
(27-07) decidiram por Unanimidade mesmo
o projeto entrando na própria tarde da Sessão,
discuti-lo e tentar aperfeiçoa-lo. Imediatamente
surgiram ideias dos Vereadores que iriam ajudar
mais famílias e solicitaram uma reunião com o
Prefeito para juntos fazerem alguns ajustes ao
Projeto e inclusive iriam destinar mais R$ 400 mil
Reais do Duodécimo da Câmara para aumentar
o valor que seria destinado às famílias atingidas
pela cheia.
3 - Em contato com o Gabinete do Prefeito
ficou acertado verbalmente que a reunião seria
por Videoconferência às 16 horas de quartafeira dia 29 de julho possibilitando desta forma
que todos os Vereadores pudessem participar,
em virtude do Edil Luciano Moresco estar em
isolamento obrigatório por estar com COVID-19,
mas que independente da reunião ser presencial
ou virtual, havia sido combinado a reunião e as
sugestões para aprimorar o projeto para auxiliar
os atingidos pela enchente, não é o momento
para picuinhas, mas olhar com sensibilidade e
agilidade para os que precisam de ajuda.
4 - Na manhã de quarta-feira a Secretaria
da Câmara recebeu ofício do Executivo
marcando a reunião no Auditório Brasil, Centro
Administrativo Municipal às 16 horas, para tratar

dos projetos (Programa Enchente-2020, Asfalto
Comunitário).
5 - Como a reunião inicialmente havia sido
solicitada pelo Poder Legislativo, o Presidente
da Casa em contato com os demais colegas, foi
definido que deveriam manter a reunião por
Videoconferência sob a coordenação do Link
utilizado pela Câmara, o que não foi aceito pelo
Executivo que na sequência retirou da Casa o
Projeto de Lei 073/2020.
6 - Os Vereadores que já estavam com as
propostas em mãos para apresentarem ao Prefeito
no sentido de propiciar um aumento real de
auxílio as famílias atingidas pela enchente para
que pudessem amenizar ou solucionar seus
problemas o mais rápido possível realizaram a
reunião da mesma forma, mas sem a presença
do Prefeito Adroaldo Conzatti que não quis
participar.
7 - Na certeza de que um acordo para ajudar
estas famílias com a análise de um novo Projeto
por parte com Executivo com possíveis aumentos
na forma de ajudar aos atingidos, o Presidente
da Casa já havia até CONVOCADO uma Sessão
Extraordinária para a quinta-feira dia 30 às 18
horas, mas que foi desconvocada pela retirada do
Projeto de Lei 073/2020.
8 - Desta forma o Legislativo espera, sempre
atencioso com suas responsabilidades que o
Executivo reenvie um novo Projeto aproveitando
as proposições desta casa e principalmente
aceite a sugestão de TRIPLICAR os valores do
projeto utilizando os recursos economizados pela
CÂMARA para essa importantíssima finalidade.
9- O LEGISLATIVO deseja auxiliar as famílias
atingidas pela enchente o mais rápido possível.
Atenciosamente.
Valdecir Luís Cardoso
Presidente
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Cuidar das pessoas.
Físicas e Jurídicas
Angustiado pela maior crise sanitária desde a
gripe espanhola em 1918, o Brasil criou um falso e
virulento maniqueísmo ante a pandemia do novo
Coronavírus. De um lado, os que subestimam a
letalidade do vírus que já infectou pelo menos
1 milhão e meio de brasileiros e matou mais
de 60 mil compatriotas. Duvidam da ciência,
normatizam a morte, discordam das medidas
de isolamento e vociferam que a proibição de
quaisquer atividades econômicas levará o país a
um colapso irreversível.
Do outro lado, os que subestimam os efeitos
devastadores da crise que aniquilou 7,8 milhões
postos de trabalho e fez o PIB despencar, de
acordo com dados recentes do IBGE. Duvidam do
fechamento em massa das empresas, normatizam
a disparada do dólar, discordam da necessidade de
medidas para recuperar a economia e vociferam
que a preservação das vidas deve ser a primeira e
única preocupação deste momento sem par desde
a grande depressão de 1929.
Como em toda disputa polarizada entre
argumentos intransigentes, os dois lados estão
equivocados. Preservar a saúde e a economia
não são necessidades excludentes. Muito
pelo contrário. Elas se entrelaçam. Cabe ao
poder público adotar medidas contundentes e
simultâneas para salvar as vidas e preservar o
tecido produtivo nacional.
A bússola deve ser a ciência, mesmo que ela
aponte radicalização das medidas restritivas de
circulação, com largos períodos de quarentena
e exigência maciça de testagem. Em paralelo,
municípios, estados e, principalmente a União,
devem fazer a máquina da economia girar, com
poderosos pacotes fiscais que financiem a renda
das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
O momento é dramático e exige forte presença
do Estado brasileiro, mesmo que seja preciso
aumentar sensivelmente o seu endividamento,
como já admitem até os economistas mais
conservadores. Urge construir novos leitos,
adquirir respiradores, garantir atendimento
universal ao nosso povo mais humilde e investir
altas cifras nas pesquisas acadêmicas que podem
brindar o mundo inteiro com uma vacina.
Também urge uma pesada oferta monetária que
sustente a liquidez primordial para manter o nosso
Brasil de pé.
Também é hora de, tendo os comoventes
exemplos de solidariedade e humanidade que a
pandemia da Covid-19 nos oferece a cada dia,
extirpar a raiva entranhada em boa parte do
extremado debate
político nacional,
superando dogmas
ideológicos e
exaltando as diferenças
alheias. Eis o momento
de dar voz ao diálogo.
Pelas vidas. Pelos
empregos. Pelo Brasil.
José Odair Scorsatto
Ex-prefeito de
Arvorezinha
Dirigente Estadual
do PDT

Consulta ao SCPC Boa Vista

Serviço oferecido pela ACI-E
garante segurança aos
negócios das empresas
Atenta às necessidades
das empresas locais, a
Associação Comercial e
Industrial de Encantado
(ACI-E) também
estrutura suas ações com
vistas a disponibilizar
serviços que facilitem e
ofereçam segurança aos
negócios.
É o caso do Serviço
Central de Proteção
ao Crédito (SCPC)
Boa Vista, empresa
responsável por
administrar um banco
de dados que reúne
informações comerciais
e cadastrais de mais de
130 milhões de empresas
e consumidores
brasileiros.
No Brasil existem
outros três serviços de
crédito semelhantes,
porém, o SCPC Boa
Vista conta com a maior
base de dados do Rio
Grande do Sul. “Todas as
grandes redes varejistas
utilizam a plataforma do
Boa Vista para consultar
e para negativar os
clientes”, comenta a
executiva da ACI-E,
Bernardete Rissi.
Entre as vantagens do
sistema está a consulta
diretamente no balcão
da ACI-E para pessoas
físicas. Além disso,
há benefícios para o
associado da entidade,
que, além de ter maior
facilidade nas consultas,
paga somente pelo que
for utilizar.
Segundo Bernardete,
as análises de crédito
também auxiliam
na expansão das
possibilidades de
negociação, no melhor
conhecimento do perfil
e na fidelização dos
clientes, na padronização
de processo, na
redução de golpes, na
segurança das vendas
e no entendimento
dos riscos de cada
negociação. “Associados
e não associados estão
convidados a conhecer
essa plataforma do
SCPC Boa Vista, sem
compromisso. A nossa

aci-e oeferece vantanges para
associados que aderirem ao serviço

equipe pode ir até a
empresa pessoalmente
ou conversar por meio
de videoconferência”,
afirma a executiva.
Você sabia?
No mercado desde
2010, a Boa Vista SCPC
nasce da união da
Associação Comercial
de São Paulo, do
fundo brasileiro de
investimentos TMG

Capital, da Equifax
Inc., do Clube de
Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro, da
Associação Comercial
do Paraná e da Câmara
de Dirigentes Lojistas
de Porto Alegre. Como
administradora do
SCPC, trabalha com
dados confiáveis e
atualizados sobre
a pessoa física e a

jurídica, colaborando
com o mercado de
crédito e auxiliando
consumidores e
empresas a realizarem
negócios seguros por
meio de soluções para
todas as etapas de
negócios. A consulta
ao SCPC garante às
empresas e instituições
de forma geral a melhor
decisão de crédito.

EDITAL DE PROCLAMAS
DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem
informar que se habilitaram para casar:
ANDERSON CRESCENCIO ZIBURA e LARIELLE GARCIA COELHO. Brasileiros,
solteiros, auxiliares de produção, naturais deste Estado, residentes e domiciliados na Rua
João Spies n° 380, nesta cidade de Roca Sales/RS;
FELIPE LUÍS HUPPES e NILEIDY DA MOTTA PADILHA. Ele é auxiliar de vendas,
ela é gerente comercial, ambos são brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, residentes
e domiciliados na Rua Orestes Piccinini n° 94 Bairro Pôr do Sol, nesta cidade de Roca
Sales/RS;
Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 28 de julho de 2020.
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Settimana italiana
live integra
encantado e itália
FOTOS: DIVULGAÇÃO

31 de
julho
de 2020

Transmissão
está
disponível
no canal do
Youtube da
Prefeitura

Live foi conduzida peLo integrante do círcuLo trentino e jornaLista, sérgio seppi e contou com as participações do
prefeito adroaLdo conzatti, da princesa de encantado Letícia Baroni, da professora de itaLiano, ana finatto saLini
e do professor e historiador airto francisco gomes.

a

novidade da
XXVIII Settimana
Dell’Immigrazione
Italiana de Encantado
deste ano foi a Live.
A transmissão ao vivo
pelas redes sociais da
prefeitura e também
pelo Youtube ocorreu na
tarde do domingo (26)
e foi acompanhada por
encantadenses, pessoas
em várias cidades
gaúchas, catarinenses e
paranaenses, cariocas e
de diversas cidades da
Itália.
A apresentação ficou
a cargo do integrante
do Círculo Trentino
e jornalista, Sérgio
Seppi e contou com as
participações do prefeito
Adroaldo Conzatti, da
princesa de Encantado
Letícia Baroni, da
professora de italiano
Ana Finatto Salini e do
professor e historiador
Airto Francisco Gomes.
Por ser um momento de
pandemia foi respeitado
o distanciamento entre os
participantes. Além disso,
as apresentações musicais
da Orquestra Municipal
de Encantado, Coral
Vida e Canto da AABB

e Coral São Carlos de
Jacarezinho, depoimentos
de Encantadenses e de
italianos foram todos
gravados.
A live homenageou o
Gemellaggio, ou seja, o
pacto de irmandade entre
a cidade de Encantado e
Valdastico, na província
de Vicenza na Itália, feito
em 23 de julho de 1994.
A atividade foi pensada
para ser um momento
de valorização, resgate
das raízes, da origem dos
colonizadores do município
e da auto-estima da
comunidade encantadense
que está passando por
diversos momentos difíceis

em função da estiagem do
início do ano, pandemia
e agora enchente.
Durante a transmissão,
um vídeo mostrou o
momento atual vivido por
Encantado com a maior
enchente já registrada
no município. O evento
também proporcionou a
integração com a Itália,
país de onde vieram os
primeiros colonizadores de
Encantado.
Em meio à transmissão,
os participantes também
interagiram com o público
que acompanhava ao
vivo a programação.
No final da live, um
brinde homenageou os

profissionais da saúde que
estão atuando na linha
de frente no combate a
Covid-19 e a todos que
ajudaram as famílias
atingidas pela maior
enchente de Encantado,
ocorrida em 8 de julho.
Quem não conseguiu
assistir a live, pode
acessar o material no
canal do Youtube da
prefeitura. Conforme o
coordenador da Settimana
Dell’Immigrazione Italiana,
Eldo Orlandini, vários
italianos e pessoas de
várias cidades do Brasil
enviaram mensagens
elogiando a iniciativa da
transmissão ao vivo.

Vitrines
O comércio
de Encantado
também esteve
envolvido com a
programação.
Diversas lojas e
estabelecimentos
comerciais
decoraram suas
vitrines nas cores
vermelho, branco
e verde, que são
tanto do município
como da Itália.
Objetos antigos
e outros que
fazem referência
a Semana Italiana
deixaram o Centro
de Encantado
mais colorido,
levando uma
mensagem de
esperança e de
dias melhores.

estaBeLecimentos
comerciais foram
decorados para o
evento
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Alice
Alice, com 11 meses. Ela é filha de Luciana Fachini e Jonata
Renato de Souza, de Encantado.
GisELE CastOLDi

Família
Ensaio dos 5 anos da Anna Clara. Ela é filha de Ana Paula e Pedro
da Costa.
NatáLia ViaN

À espera de
Maria Joana

Arthur
Arthur, com 6 meses. Ele é filho de Janieli Bandeira e Leonardo
Soares, de Roca Sales.

Os pais Jamily Rayssa
e Michel Feliceti e o mano
João Miguel aguardam a
chegada da princesinha
Maria Joana. A família fez
lindos registro no Moinho
Colonial, em Vespasiano
Corrêa.

tHiaNE LUiza FOtOGraFia

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

À espera do Augusto
Os pais Makeli Aldrovandi e Alexandre Feraboli estão ansiosos
para a chegada do Augusto.
NatáLia ViaN

Newborn
Newborn do Pedro
Miguel, com 14 dias.
Ele é filho de Elisa
Schnorrenberger e Lucas
Vendramin, de Encantado.

tHianE LUiza FOtOGraFia
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o
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GisELE CastOLDi

Cecília

Gestação

Cecília, com três meses. Ela é filha de Marilia Togni
e Solano Dos Passos.

Os papais Letícia Cabral e Roger Invernizzi
registram a doce espera do (a) filho (a).

GisELE CastOLDi

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

natáLia vian

Smash The Cake
Paulo Vitor, filho de
Daniele Cristina Steffens
e Jeverson Kurpel Fachini,
se divertiu muito durante
os registros de Smash The
Cake. A família reside em
Capitão.

Arraiá da Lavínia
Lavínia, com 4 meses, no clima de São João. Ela é filha de
Patricia Machado e Jodiquiel Ferreira.

tHianE LUiza FOtOGraFia

Lorenzo fez 3
anos
O menino Lorenzo
completou 3 anos no dia
28 de julho. Ele recebe
a homenagem dos pais
Victoria e Cristian, de
Canoas.

Ensaio
Marinês Bonatto posou para as lentes da fotógrafa Thiane
Luiza.
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fròtole del

bigolin
BOLETIM DO DOCA
Vendo o boletim do neto com muitas notas
vermelhas, o avô resolve dar-lhe um tremendo
sermão:
- No meu tempo, Doca, eu era o melhor aluno
em história. Só tirava nota dez...
- Tudo bem, vô, só que tem uma diferença!
- Que diferença, Doca?
- No seu tempo, havia 60 anos a menos de
história para estudar, né?

Na barbearia
Um homem e um garoto entam numa barbearia.
O sujeito corta o cabelo e faz a barba, e então diz
ao barbeiro:
- Vá cortando o cabelo do garoto, que eu vou
comer um lanche e já volto.
Passandas duas horas, o barbeiro, impaciente,
pergunta ao menino:
- Cadê seu pai, que não volta?
- Não é meu pai, não moço. Eu estava vendendo
chicletes na esquina e ele falou que iria me levar
para cortar o cabelo de graça!

Pegando o ônibus
Um senhor é abordado na Avenida Rio Branco
por um estrangeiro recém chegado, que lhe
pergunta:
- Por favor, que ônibus devo tomar para ir a
Copacabana?
- É fácil, tome o 111.
Três horas depois, o mesmo senhor, passando
ali novamente, encontra o estrangeiro no ponto de
ônibus e pergunta, admirado:
- O senhor ainda está esperando o ônibus?
- Estou senhor. O senhor me disse que eu
deveria tomar o ônibus 111? Pois até agora contei
87. Pra chegar a 111 ainda falta muito, não?

Prova de história
O pai pergunta ao filho travesso:
- Então como foi na prova de História?
- Ah! Não muito bem! Só perguntaram coisas
que aconteceram antes de eu nascer.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Esta é uma semana que tem tudo para ser inesquecível,
arianjas e arianjos, já que o céu está um fervo só! As
encrencas de Mercúrio, Marte, Vênus e Netuno podem te
deixar com o pavio mais curto ainda, principalmente nos
assuntos familiares.

Esta semana pode trazer desafios em relação às suas
metas pessoais e a culpa é de quem? De Mercúrio, lógico!
Não, ele não tá retrógrado, mas traz treta mesmo assim.
Além disso, por mais que o céu esteja nublado, o poder
do signo sempre predomina. E você, que é de Libra, tem
força mental suficiente para dar a volta por cima.

Touro (21/4 a 20/5)
Tourinhos, nesta semana teremos Lua Crescente em
Escorpião, so que ela indica? Tretas! Deus me livre, hein.
Alguns desencontros podem acontecer, mas contatos com
parentes mais próximos, colegas e amigos podem impactar
diretamente a sua vida financeira.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sagitário (22/11 a 21/12)

O Sol tá em Leão, meus consagrados, mandando calor e
vida para a sua 3ª Casa! Isso pode melhorar muito o seu
astral, além de garantir bons papos com colegas e pessoas
próximas.

Sagita, se o seu problema é dinheiro, a única coisa que
eu posso te dar é conselho. Veja bem, nesta semana,
Mercúrio forma aspectos tensos com Júpiter e Netuno e
isso deve impactar diretamente no seu bolso.

Mercúrio vai botar fogo no parquinho junto com Marte para
fazer você arrumar treta com pai, parentes paternos ou
pessoas de nível superior. Brigar com chefe pode não ser
uma boa ideia, tá?

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Leão (22/7 a 22/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

Tem aniversário nesta semana, leõzinhos? O Sol está no seu
signo, mas a treta segue no céu entre Marte e Mercúrio.
Enquanto o Sol injeta muita energia no seu signo para você
correr atrás do prejuízo e buscar o que tanto deseja.

Aquário, meu cristalzinho, trabalho e a saúde vão seus
focos nessa semana. Errado(a) não tá, né? E já adianto
que tem coisa boa, mas também tem umas paradas
cabeludas, viu? É possível que vocês enfrentem desafios
no serviço.

Câncer (21/6 a 21/7)

Virgem (23/8 a 22/9)
Nesta semana temos Lua Crescente em Escorpião e ela deve
ser bem útil para você investigar os pavões misteriosos que
te rondam e para desvendar alguma coisa mal explicada
envolvendo parentes mais próximos e colegas.

Nesta semana, os estudos e os contatos com gente que
mora longe ou tem algo a te ensinar vão ter destaque na
sua vida. Outra promessa dos astros para esta semana
são dias movidos a ódio diesel.

Caprica, vamos começar por algo que você gosta muito:
trabalho. Mas o começo da semana não vai estar muito
bom, não.

Peixes (20/2 a 20/3)
Peixes, meu cristalzinho, nesta semana a Lua Crescente
vai dar um rolêzinho em Sagitário e isso vai te encher de
energia para se especializar nas suas áreas de atuação.

