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VANESSA PALIOSA

JÔ DEFENDE
CONZATTI
“Administração
séria, que fez muito
para Encantado”
Em entrevista ao Grupo Encantado de Comunicação (GECom),
ex-secretária e representante do PSDB fala sobre o trabalho
no Executivo, a relação com o PP e a projeção para
as próximas eleições.

POLÍCIA
Homem que estava
desaparecido é encontrado
morto no Rio Taquari 16
BARRA DO GUAPORÉ
Passarela será construída
junto à ponte na ERS 129 8

FRANGO DE CORTE DÁLIA
Evento dá início ao condomínio
avícola Relvado 12 e 13
nossos colunistas

ENCANTADO
264 confirmados
245 recuperados
8 em isolamento
5 internados
(2 na UTI)
6 mortes

EDER
BOARO

Pandemia:
o achismo
do caos 2

sergio
seppi

Terceira via ou inédito
consenso nas eleições
de Encantado ? 6
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ESPAÇO DO LEITOR

RETICÊNCIAS

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

BOCA NO TROMBONE
AGLOMERAÇÕES

eder
boaro
ederboaro@yahoo.com.br

O ACHISMO DO
CAOS

D

esde que iniciou
a pandemia,
temos recebido
orientações das
autoridades de saúde
e algumas, pelo
desconhecido, acabaram
sendo revogadas. Mas o
que me causa estranheza
é o porquê das decisões
que são adotadas sempre
defenderem o caos e
o pânico, ao invés de
levarem esperanças à
população.
Sabemos que ainda
não existe comprovação
científica de cura com o
uso da hidroxicloroquina,
porém, as evidências
dos que a utilizaram são
peças importantes para
consolidar sua distribuição
com receituário médico
à população, que deve ter
o direito de ser tratada
dessa forma, caso assim
entenda. Em uma guerra,
não se espera a chegada
do canhão para se
defender do inimigo e, se
necessário, uma pequena
carabina poderá salvar sua
vida. Nessa guerra contra
a Covid-19, diante das
incertezas que vivemos,
utilizar medicamentos que
sempre foram vendidos
sem a necessidade de
receita médica pode
ser a tábua de salvação
de muitos que ainda se
contaminarão com o vírus
chinês.
Ainda temos o
distanciamento social, com
lockdowns eternos, que
tem se demonstrado um
crime contra a dignidade
das pessoas. Idosos

proibidos de tomarem
sol, pais privados de
trabalharem para levar o
sustento para suas casas
e crianças com o ano
letivo comprometido é
a face de uma sociedade
comandada por
gestores incompetentes
e covardes. As
experiências com o
isolamento tem sido a
comprovação de que
aprisionar as pessoas
não diminui a circulação
do vírus, como vemos
em São Paulo, que
fechou o comércio há
mais de 90 dias e seguiu
com a mesma elevação
de contaminação. Além
disso, pudemos ver na
Suécia, que não fechou
as escolas em nenhum
momento, os mesmos
índices de contaminação
entre crianças que
a Finlândia, que
decretou quarentena e
lockdown, indício que
estamos prejudicando
o aprendizado infantil
por incapacidade de
enfrentar o vírus. Essa
semana, para por ainda
mais dúvidas quanto
às ações das nossas
autoridades, a Ministra
de Assistência Médica
da Holanda, Tamara
Van Ark, afirmou que
o uso de máscaras para
evitar a contaminação
não tem comprovação
científica e pode até
trazer prejuízos no
combate ao novo
corona, permitindo que
a população opte pelo
uso do EPI.
E, assim, diante
do desconhecido,
vamos aprendendo
a conviver com as
posições autoritárias
de gestores públicos,
ao mesmo tempo em
que vemos, uma a uma,
as teses apocalípticas
sendo derrubadas por
resultados positivos. O
que me preocupa é saber
até quando teremos
condições de suportar o
achismo que gera o caos
e a miséria em nome de
uma pseudo segurança
sanitária...
encantadense radicado em
Chapecó-SC, Diretor da
Fundação Napoleon Hill no
Oeste catarinense

Em tempos de pandemia, leitores reclamam do excesso de aglomerações nos
últimos finais de semana em Encantado. Citam locais como o centro da cidade,
principalmente, em estabelecimentos na extensão da Rua Padre Anchieta,
e também no Caminhódromo. Relatam também que a grande maioria das
pessoas não usa máscara.

FRASE DA
SEMANA
ARQUIVO JO

OBITUÁRIO

31/07/2020 a 6/08/2020

1º/08 - Adão Darsie
Cemitério de Pedro Osório-RS.
2/08 - Osmar Franco de Oliveira (PAIM), 84 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.
2/08 - Laires João Bonetti, 81 anos.
Cemitério de Muçum. Funerária Garibotti.

“O consenso
na eleição de
Encantado é
uma utopia”
VALDECIR GONZATTI,
vereador do MDB de
Encantado

3/08 - Milton Brandão, 76 anos.
Cemitério de Muçum. Funerária Garibotti.
3/08 - Leonita Ottilia Fachini, 91 anos.
Cemitério de Linha Argola, Encantado. Funerária Mazzarino.
3/08 - Sixto Severino Bratti, 86 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.
4/08 - IRIA HERMMAN, 78 anos
Cemitério São Pedro de Encantado. Funerária Arezi.

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado
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Jornal de circulação
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Diogo Daroit Fedrizzi

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 9398
diogo@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.com.br

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

@jornalopiniaovaledotaquari
Mensagem e convite para Missa de
Sétimo Dia de Falecimento

Sixto Bratti
Enlutada, a família de Sixto
Bratti, neste momento de
tristeza e dor, gostaria de
externar os mais sinceros
agradecimentos a toda
equipe de proﬁssionais do
Hospital Santa Teresinha,
que não mediu esforços
para tratar e atenuar o
sofrimento neste período
em que esteve sob seus
cuidados.
Sixto tem um vasto histórico de luta, coragem,
determinação e superação de diﬁculdades em seus 86
anos que esteve em nosso convívio. Ficará para sempre
guardado em nossa memória.
Convidamos para a Missa de Sétimo Dia a ser
celebrada neste sábado, dia 8, às 18h30min, na Igreja
Matriz São Pedro, de Encantado.

Mensagem de 5 anos de falecimento de

Olari Buffon (Bigode)
“Já faz cinco anos
da sua partida.
A dor da sua ausência
ainda permanece em
nossos corações.
Seguimos aprendendo
a viver sem você, mas
com a certeza do novo
reencontro!”
Saudades eternas das
famílias Rizzi e Buffon.

Após aumento de casos
de coronavírus, ACI-E
reforça alerta sobre
cuidados básicos
Desde o avanço da
pandemia, a Associação
Comercial e Industrial
de Encantado (ACI-E)
está envolvida nas ações
de combate ao vírus,
seja na promoção de
iniciativas de apoio às
empresas associadas,
seja na orientação ao
cidadão, aos empresários
para aderirem aos
hábitos de prevenção e
apoio no fortalecimento
das estruturas de saúde.
Além disso, o presidente
Rafael Fontana tem
representado a ACI-E
em importantes
reuniões com lideranças
políticas e empresariais,
sobretudo, nas discussões
que envolvem o modelo
de Distanciamento
Controlado do
governo do Estado e a
classificação das regiões
por meio das bandeiras.
Nesta semana, o
aumento do número de
casos de coronavírus
na região do Vale do
Taquari e a ameaça
de novas restrições
ao funcionamento do
comércio e da indústria
acenderam o sinal de
alerta. Ao mesmo tempo
em que compreende o
cansaço e o sacrifício
das pessoas, visto que
já são quase cinco
meses de pandemia,
Fontana considera

DIVULGAÇÃO

Postagens nas
redes sociais
orientam as pessoas
sobre HÁBITOS DE
PREVENÇÃO

necessário manter o foco
nos cuidados básicos,
como uso de máscara,
distanciamento e
higienização das mãos.
“Temos percebido
um relaxamento,
especialmente do
público jovem, nos
finais de semana, em
aglomerações. Houve
um número maior de
confirmações de casos.
Isso quer dizer que
o vírus continua em
nosso meio e as pessoas
estão se descuidando
e transmitindo.
Não considero que
precisamos ficar
absolutamente trancados
em casa, mas os
procedimentos básicos

de prevenção precisam
ser obedecidos”, salienta.
O presidente da
ACI-E entende que
as pessoas devem
ter consciência e ser
responsáveis enquanto
cidadãos. “Muitas
vezes reclamamos dos
governos, mas é nesse
momento que temos
que dar o exemplo.
Quem precisa cuidar
das nossas famílias, da
nossa comunidade somos
nós. Pode fazer compras,
pode trabalhar, pode
fazer uma caminhada
individual, o que não
pode ter é aglomeração
no final de semana, e
sem máscara ainda”,
comentou.

Comunicado aos associados

Durante esta semana, um comunicado foi repassado às empresas associadas
à entidade pelo Whatsapp, incentivando a ampliação das informações para que
todos sejam indutores dos procedimentos básicos para se evitar a propagação
do vírus. Confira o texto:
Prezado Associado
Precisamos continuar com nossas indústrias produzindo, nossas lojas abertas
e prestando os serviços necessários. Contudo é fundamental conversar com
nossos colaboradores, familiares e amigos, reforçando o uso permanente da
máscara, distanciamento interpessoal de 1,5m e higienização constante das
mãos. Precisamos priorizar o trabalho e as atividades essenciais, pois é através
deles que colocamos alimento em nossa mesa e saúde para nossos familiares.
As atividades físicas são importantes, mas sempre de forma individual ou, no
máximo, entre familiares que moram na mesma casa. As aglomerações nesse
momento são prejudiciais para todos. Temos que reforçar a responsabilidade
de cada cidadão. Cada atitude deve ser pensada em como podemos evitar
a propagação do vírus. É possível enfrentar esse momento com consciência,
empatia e equilíbrio. Lembre constantemente as pessoas mais próximas. Juntos
somos mais fortes, juntos vamos vencer.
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REFLEXO DA COVID

DE OLHO EM ROCA

MTG cancela eventos
previstos para O
segundo semestre

Granja modelo no
estado na criação
de leitões inicia as
operações
CLAUDINEI COFFERRI

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

“Transformando um sonho em
realidade”, assim o empresário
Marciano Rufatto define o inicio
das atividades da granja para leitões,
construída na Linha Marechal
Deodoro(Constância), interior
do município de Roca Sales. Com
investimento de cerca de R$ 3
marciano rufatto investe
milhões, os quatro galpões tem
cerca de R$ 3 milhões
uma capacidade de produção
total de aproximadamente nove
mil leitões. A granja é totalmente
climatizada e automatizada, utilizando neste momento de dificuldades na
economia Marciano afirma de que
equipamentos de última geração.
apostou no agronegócio por ser uma
Como o espaço é 100% fechado, há
opção mais segura de investimento,
exautores que tiram o ar poluído e
um ramo que cresce muito, com
um forno para o aquecimento de
mercado aquecido devido a demanda
cada galpão. O equipamento faz toda
por carne suína e por ter um retorno
a regulagem de temperatura, entre
outras funções automaticamente. Pois rápido. Ainda segundo ele a ideia é
continuar ampliar a granja. A área
a empresa para qual é destinada a
e a infraestrutura de água e energia
produção a JBS exige equipamentos
atendem a capacidade para dobrar a
modernos e granjas grandes.
produção.
Questionado sobre se a pandemia
O empreendimento teve também
prejudicou o cronograma das obras
a contrapartida da administração
Rufatto assegura que não. Segundo
municipal com a realização
ele, os trabalhos seguiram seu ritmo
dos serviços de terraplanagem,
normal de construção e montagem
detonação e acessos. Conforme o
apenas um equipamento de controle
prefeito Amilton Fontana este tipo
fabricado na Alemanha não foi
de empreendimento tem apoio do
possível ser adquirido devido a
dificuldades nos tramites burocráticos município pelo rápido e significativo
retorno de ICMS.
para a importação.
Sobre a decisão de empreender
DIVULGAÇÃO

granja terá capacidade para produzir nove mil leitões

O Movimento Tradicionalista
Gaúcho do Rio Grande do Sul, em
reunião virtual do Conselho Diretor
realizada na terça-feira (4), decidiu
por cancelar a realização de diversos
eventos previstos no calendário oficial
da entidade para o segundo semestre
deste ano.
A decisão, segundo a presidente da
entidade, Gilda Galeazzi, foi unânime.
Estão canceladas as três fases
classificatórias (inter-regionais) e a
final do 35º Enart – Encontro de Artes
e Tradição Gaúcha; o 5º Enecamp
– Encontro Nacional de Esportes
Campeiros, o 29º Aberto de Esportes,
o 7º Fegadan – Festival Gaúcho de

Dança, a 6ª Fegachula – Festival
Gaúcho de Chula, e o 54º Aniversário
do MTG.
O Conselho Diretor também
optou por transferir o 69º Congresso
Tradicionalista Gaúcho, que
tradicionalmente é realizado no
mês de janeiro, para os dias 26, 27
e 28 de fevereiro de 2021. Já a 88ª
Convenção Tradicionalista Gaúcha,
que anualmente acontece no mês de
julho, ocorrerá em data a ser definida,
de forma on-line, ágil, e com pauta
única: anuidade MTG 2021.
Segundo Gilda, a decisão segue
as diretrizes de saúde pública em
decorrência da pandemia da Covid-19.
DIVULGAÇÃO

fases da inter-regional e final do enart foram canceladas

Galpão Virtual no
Acampamento Farroupilha
O Acampamento Farroupilha, que a
cada setembro reúne cerca um milhão
de pessoas no Parque da Harmonia, em
Porto Alegre, ganha novo formato em
2020. Em decorrência da pandemia da
Covid-19 e as respectivas orientações
de saúde pública que proíbem a
formação de aglomerações, o evento
será online, de 13 a 20 de setembro. O
projeto do Galpão Virtual Universo
Gaúcho foi apresentado na segundafeira (3). , em videoconferência
que contou com a participação de
representantes do Executivo Municipal,
do Movimento Tradicionalista Gaúcho
e da Fundação Cultural Gaúcha. A
proposta é realizar um evento com
uma nova ideia, conceito renovado e
maior amplitude, explica o presidente
da Comissão Estadual dos Festejos
Farroupilhas e também vice-presidente
de Administração e Finanças do
Movimento Tradicionalista Gaúcho,
César Oliveira.
Na sua opinião, Galpão Virtual

tem potencial para, no ambiente
virtual, repetir e superar o sucesso
que é presencialmente, tanto
em termos quantitativos como
qualitativos. “Online, as barreiras
físicas e geográficas são superadas e as
estratégias disponíveis de divulgação
e segmentação são diversas e efetivas”,
explica.
Para isso, uma ampla programação
está sendo organizada, reunindo na
área artística grandes nomes da música
gaúcha. Também estão previstas
oficinas com temas como gastronomia,
dança, cutelaria, artes plásticas, vaca
parada e artesanato, entre outras. A
princípio, a Casa do Gaúcho, localizada
no Parque da Harmonia, será central
de onde todas as transmissões serão
realizadas. A proposta é montar no
local uma estrutura que reproduz
o conceito de grandes estúdios
cenográficos, produzindo conteúdo
que ficará como legado e patrimônio
audiovisual.
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muçum: isenção do IPTU para
atingidos pela enchente

página do DILA

Isenção

Na sessão da Câmara de Vereadores de Muçum,
desta semana, foi aprovado projeto de lei de origem
legislativa que concede desconto, isenção ou
remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) incidente sobre imóveis edificados atingidos
gravemente pela enchente causadas pelas chuvas
ocorridas no município de Muçum.

Autoria

O projeto foi elaborado pelos vereadores Amarildo
Baldasso, Carlos Eduardo Ulmi, Luis Antônio
Basseto, Mateus Trojan e Mauro Cipriani. Pelo
projeto, o benefício será concedido no ano seguinte
à cheia e varia de acordo com os estragos das
edificações.

Impacto

O vereador Alex Colossi, que votou favorável,
questionou que não teria sido efetuado o impacto
financeiro para o município, mas que entende ser de
extrema importância o projeto.

Auxílio

Os vereadores Alex Colossi, Adair Villa, Alberto
Barronio e Gilmar Marcolin indicaram ao poder
executivo para que conceda incentivo às famílias
e ao comércio/indústria que pagam aluguel e que
foram atingidas pela cheia ocorrida no dia 08 de
julho.

Aluguel

O incentivo pode ser através de auxílio de
pagamento total ou parcial dos aluguéis do imóvel
utilizado como moradia e deverá se estender por
cinco meses. Ao comércio/indústria o auxílio
financeiro visa minimizar seus prejuízos, pois boa
parte foi atingida pela cheia ocasionando inúmeras
perdas e prejuízos.

Informações

Os vereadores também solicitaram informações
sobre o valor ressarcido aos cofres públicos pela
empresa “Comercial de Alimentos Vendramini
Ltda”. O ofício é referente aos valores cobrados a
mais em compras realizadas pela casa legislativa.

Relatório

No relatório deve constar:
- Número do empenho;
- Número da nota fiscal;
- Item descriminando com valor cobrado e valor
ressarcido;
- Cópia dos empenhos e notas fiscais que serão
mencionadas no relatório;
- O valor deverá obedecer o ressarcimento de R$
492,21.

Justificativa

Conforme a justificativa do pedido, a
solicitação refere-se a questões de fiscalização e
averiguações dos atos realizados e, por medida
de economicidade, as informações devem ser
prestadas através de meio digital.

Tribunal de Contas

Está na Câmara de Vereadores de Muçum
a prestação de contas do poder Executivo
relativo ao exercício financeiro de 2017.

Beto Barronio

DILAMAR
DOS
PASSOS

O vereador Alberto Barronio voltou a
indicar a colocação de pelo menos dois
quebra-molas na rua São Luis, pois muitos
motoristas transitam pelo local em alta
velocidade colocando em risco os pedestres
e moradores.

dilamar@rdencantado.com.br

Adair Villa

Solicitou vistoria em todas as propriedades
rurais do município, pois, segundo o
parlamentar, nem todos os agricultores foram
visitados pela equipe da prefeitura e Emater.

Brasília

O vereador Villa também disse estranhar
que o prefeito Lourival de Seixas não integrou
a comitiva que esteve em Brasília para a busca
de recursos para amenizar os atingidos pela
enchente.

Alex Colossi

Sugeriu que a administração proceda
na limpeza do cemitério. O vereador
exemplificou que se um familiar limpar
uma gaveta da parte inferior quando foram
limpas as gavetas superiores o local ficará sujo
novamente.

Carlos Eduardo Ulmi

Respondendo ao vereador Villa, disse
que o prefeito não foi a Brasília, mas
tinha representantes e estava auxiliando
a comunidade naquele momento muito
delicado.

Governador

O vereador também falou em descaso
do governador que sobrevoou a região de
Estrela e Lajeado e sequer esteva nas cidades
da região alta que foram mais atingidas pela
cheia.

Projetos do executivo
>> Projeto 53/2020. Abre crédito
especial no valor de R$ 10.000,00. O
valor será utilizado para aquisição de
material de expediente para a secretaria
de Educação.
>> Projeto 54/2020. Abre crédito
especial no valor de R$ 10.000,00. O
valor será utilizado para aquisição de
material de expediente para secretaria
de administração. Os dois projetos
receberam pedido de vistas do vereador
Gilmar Marcolin que solicita explicações
sobre o material que será adquirido
>> Projeto 55/2020. Abre crédito
especial no valor de R$ 17.528,00. O valor
é oriundo de recursos e serão aplicados
em ações de combate ao Covid 19.
Aprovado por unanimidade
>> Projeto 56/2020. Abre crédito
especial no valor de R$ 599.514,00.
O valor é oriundo de recursos e serão
aplicados em ações de combate ao Covid
19. Aprovado por unanimidade

Requerimento

Gilmar Marcolin

Disse que está sendo procurado pela
população que está solicitando informações
sobre a realização ou não da Semana
Farroupilha. O vereador sugere que o Executivo
emita uma nota oficial.

Mateus Trojan

O presidente do legislativo relatou a
mobilização do Executivo na busca de
recursos para os atingidos pela enchente
e elogiou a comunidade pelos atos de
solidariedade durante a catástrofe.

O vereador Gilmar Marcolin enviou
oficio solicitando relatório com nomes e
endereços das residências das famílias,
pontos comerciais e indústrias do
município, que foram atingidas pela
cheia do Rio Taquari no dia 08 de julho.
O vereador justifica o pedido para
fiscalizar quem será beneficiado com
recursos municipais que provavelmente
receberá do Estado e União, ou com
recursos próprios.
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OUTSIDER

O “G5” nas eleições de Encantado

TERCEIRA VIA OU INÉDITO
CONSENSO ?
SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

O

eleitor, que seja “ingênuo
otimista” ou “cético
delirante”,pode começar
a admitir a possibilidade de
um consenso amplo, geral e
irrestrito no próximo pleito do
dia 15 de novembro. A coluna,
com a colaboração do repórter
Henrique Pedersini, da Rádio
Encantado, tem avaliado os
cenários da eleição, em relação
ao protagonismo do prefeito
Adroaldo Conzatti (PSDB)
e das candidaturas do PP.
Agora está na pauta a posição
do “G5”, que reúne cinco
partidos: MDB, PTB, PDT, PSB
e PT.Das conversações desse
grupo surge uma possibilidade
que chama a atenção pelo
ineditismo na nossa história
política: os três principais
partidos, o PSDB do prefeito
Adroaldo Conzatti; o PP de
Paulo Costie Enoir Cardoso;
e o MDB participariam da
eleição abrindo mão de indicar
a cabeça de chapa visando
celebrar um consenso entre
os sete partidos. Haveria um
candidato único à Prefeito
e Vice escolhido entre os
integrantes do PTB, PDT, PSB e
PT. Entendo que se o consenso
for alcançado, seria uma
demonstração de humildade dos
principais dirigentes partidários
e possíveis candidatos, que
abririam mão de suas legítimas
pretensões políticas e projetos
pessoais em favor de um projeto
estratégico de desenvolvimento
e crescimento para Encantado.
Considerando-se os problemas
deixados pela estiagem, a
pandemia e a enchente, graves
questões que impactam as
vidas, dos encantadenses
independentemente de posição
social, o momento exige
grandeza e desprendimento
das lideranças políticas e
empresariais.

“O que é mais fácil: passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ou haver
um consenso de candidatura única em eleições de Encantado?”
(Evangelho de São Marcos, aplicado na política encantadense).
ENTENDIMENTO

Há algum tempo o “G5”, mesma coligação derrotada por
Adroaldo Conzatti, com a defecção do DEM, realiza um debate
interno visando a elaboração de um Projeto de Desenvolvimento,
com a implantação de uma espécie de planejamento estratégico
com propostas a serem implantadas nos próximos anos,
independentemente de quem ocupar a Chefia do Executivo. As
lideranças ouvidas não especulam sobre nomes, e acertaram
que qualquer discussão sobre coligações, seriam decididas
num posicionamento em bloco dos cinco partidos. Não
seriam negociados acordos individuais de um partido, mesmo
considerando as boas relações pessoais e políticas entre o prefeito,
ex-prefeitos e vereadores.

REUNIÕES

Embora pareça improvável, existe um clima de entendimento,
o quejá é admitido pelos representantes das principais
agremiações. O grupo dos cinco partidos conduz suas avaliações
em três aspectos:terceira via, com candidatos a Prefeito e Vice
de seus quadros; composição com o PSDB; e acerto com o PP.
A partir desse posicionamento, o G5 reuniu-se nesta semana
com o PSDB, leia-se prefeito Conzatti, e com dirigentes do PP.
Segundo a coluna apurou, nos encontros houve troca de ideias
e propostas para o futuro do município.Os participantes dessas
conversações não escondem que existe disposição para o diálogo
e a preocupação com o futuro de Encantado. O consenso seria
para a eleição à Prefeito, pois não podem mais haver coligações
no pleito para a Câmara de Vereadores.

CONSENSO

Neste contexto, os partidos políticos que são os protagonistas
da eleição, o atual prefeito, as lideranças do PP e os políticos do
“G5”, têm consciência de que esta é uma eleição diferenciada,
e não se trata apenas de uma disputa pelo Poder Municipal. O
desafio é dar respostas consistentes que atendam os anseios da
população. Gostem ou não de políticos, nas regras da democracia,
são os políticos eleitos que conduzirão os destinos do município.
Parece que os envolvidos estão entendendo a necessidade de
uma visão de estadistas, que não se preocupam com a próxima
eleição, mas com as próximas gerações. O consenso traz um certo
ceticismo, pois contraria o histórico de acirradas campanhas. Isso
causa arrepios entre os políticos tradicionais e pode levar muita
gente a se revirar nos túmulos!Existem alguns questionamentos
que devem ser considerados: terá o prefeito Adroaldo Conzatti
a energia e a força de vontade para uma nova disputa eleitoral?
Terão as lideranças do PP,a mesma motivação e disposição de
buscar votos no pleito ? As negociações sobre espaço na futura
administração?Um vereador confidenciou à coluna: se o consenso
fosse negociado na Câmara, seria facilmente alcançado pelo clima
de compreensão e respeito existente entre os seus integrantes.

PESQUISA

Terá peso fundamental para um acerto, duas pesquisas que
estão em andamento. Os resultados avaliarão nomes que servirão
de parâmetro para o consenso. Ninguém especula publicamente
sobre um possível escolhido. Porém, nos bastidores já se comenta
o perfil do candidato de consenso único, que seja experiente
na política e mantenha boas relações, especialmente nos dois
partidos que têm mais musculatura eleitoral, o PP e o MDB.

FINANÇAS

Um aspecto da campanha, que pode
contribuir para o consenso, será a questão
financeira, porque as limitações legais reduzem
a arrecadação. Uma liderança disse à coluna
que a candidatura única diminui os gastos
eleitorais e serve como aprendizado a eleitores
mal acostumados que buscam levar vantagem,
financeira ou de outra natureza, ao negociar
apoio em campanhas. É bom lembrar algumas
restrições:
>>não é permitida a doação das empresas;
>> candidatos tem que financiar suas
campanhas com recursos próprios e com doações
de correligionários ou de partidos políticos;
>> contribuições devem feitas por
transferência bancária com a devida
identificação;
>> partido político ou o candidato deverá
identificar os nomes dos doadores e os valores;
>> pessoas físicas podem doar os valores que
correspondam a até 10% da renda bruta anual
declarada à Receita Federal.
As doações ilegais constituem ilícitos eleitorais e
podem acarretar a cassação do diploma e a perda
do mandato após as eleições e é proibido o caixa
2.

PSB E DEM

Ouvidos pelo repórter Henrique Pedersini, no
Programa Bom Dia Região dos Vales, Gilberto
Zanatta informou que o PSB, que integra o
“G5”, deseja apenas participar nas questões que
envolvem a agricultura. O presidente do DEM,
Nivaldo Macagnin, entende que Encantado
precisa de um planejamento real para seu futuro
e não apenas uma disputa eleitoral. Também, não
deve concorrer nas eleições. Ambos os partidos
não devem concorrer.

OPINIÃO

O repórter Henrique Pedersini, da Rádio
Encantado, que tem entrevistado as lideranças,
analisa esse possível consenso:
“Consenso em Encantado é algo complexo.
Dependeria de todos os tradicionais personagens
se ‘desfardassem’ de seus postos e deixassem as
negociações para aqueles que não estão tomados
pelas rivalidade histórica, especialmente entre
MDB e PP. Existem ainda mágoas da última
eleição: supostas traições, desacordos. Do ponto
de vista do desenvolvimento da cidade seria
importante e comprovaria uma maturidade
política do nosso município. Hoje eu não
apostaria um centavo numa eleição consensual,
mas até o final do mês pode ser outra história.
Em tempo: o próprio prefeito Conzatti não
poderia participar deste consenso. Duvido muito
que o PP aplauda sua reeleição”.
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SPC Brasil

cooperativismo

50 anos de parceria
Dália distribui mais
com a CDL de Encantado de R$ 31 milhões a
Mais do que simplesmente auxiliar
A CDL de Encantado foi fundada em
associados
as empresas na concessão de crédito,
20 de Outubro de 1969 e desde então
atua como base operadora do SPC
Brasil em nossa cidade. O SPC Brasil
está no mercado há mais de 60 anos,
prestando serviços especializados a
toda a sociedade, oferecendo soluções
aos consumidores e empresários com
o objetivo de facilitar a realização de
negócios por meio de informação
confiável.
O SPC Brasil faz parte do sistema
CNDL tendo uma estrutura de banco
de dados constituída pelas Câmaras de
Dirigentes Lojistas (CDL), que reúne
informações do comércio em todo o
território nacional, por meio de mais de
2.200 entidades espalhadas por todas as
capitais e principais cidades do Brasil.

apoia os processos de tomada de
decisão com informações, inteligência,
soluções de negócio e identidade
digital. Temos um canal de acesso para
os consumidores por meio de nosso
site, onde os consumidores, podem
tirar informações do seu CPF, sem sair
de casa.
Assim, buscamos não apenas
ser o maior banco de dados da
América Latina, mas a principal
plataforma integradora de informação
e inteligência de dados, capaz de
impulsionar e transformar toda a
economia brasileira.
Site: spcbrasil.org.br/
cadastropositivo/consumidor.

Alguns serviços (produtos) que o SPC
Brasil oferece aos seus associados e
consumidores (balcão):
PRODUTOS
No SPC, você encontra o maior e mais completo serviço de proteção ao
crédito do País. São diversos produtos que ajudam a sua empresa a aumentar a
rentabilidade e vender com muito mais segurança. Confira as opções:

O SPC Brasil vai além do cadastro
de inadimplentes. As nossas soluções
auxiliam a sua empresa a minimizar
os prejuízos, maximizar lucros e a
construir histórias de sucesso.
Os nossos produtos atendem
diferentes fases do seu negócio:
Prospecção, Análise de Crédito, Gestão
da Carteira e Cobrança e Recuperação.
Dentro dos produtos do SPC temos a
consulta SPC Pessoa Física e Jurídica,
pesquisa de cheque, SPC busca nomes,
SPC MIXMAIS, buscando informação
de dados cadastrais, telefone, bancos,
Poder Judiciário, alerta de documentos,
protestos, crédito concedido, CCF,
contra ordem de cheque.
Nas consultas de balcão, temos

a consulta consumidor completa,
busca informação de registro de SPC,
pendência financeira, de cheque, de
poder judiciário e de protestos. Temos
o SPC consulta auto, busca informação
de decodificação de chassi, tabela
FIPE, notificações de fábrica com base
estadual.
Agende sua visita com a secretária
executiva da CDL, Veranice, pelo
telefone 3751.1426 e venha conhecer
a nossa plataforma SPC Brasil sem
compromisso. Podemos agendar um
horário para conversar e mostrar
como funciona o nosso sistema e os
benefícios de se associar ao CDL de
Encantado SPC Brasil. Temos vários
planos disponíveis.

FOTO: KAROLINE JAQUETTI
O bom desempenho
da Cooperativa Dália
Alimentos no exercício
de 2019 se reverteu em
ganhos para o quadro
social. Em assembleia
realizada no dia 11 de
julho, os delegados que
representam as três
mil famílias associadas
aprovaram a distribuição
assembleia ocorreu em julho
das sobras obtidas no ano
que passou.
Cumprindo à legislação
conforme acordo com o sindicato da
cooperativa, há anos a Dália Alimentos
categoria, foram repassados a eles o valor
estabeleceu o sistema de distribuição
de R$ 1.835.193,00, resultando em uma
de sobras, sendo que em 2019 o valor
injeção na economia local e regional de
ultrapassou os R$ 31 milhões. Foram
aproximadamente R$ 33 milhões. Em
R$ 18.294.328,00 em sobras e outros
caso de dúvidas quando às sobras, o
R$ 13.385.865,00 como adiantamento
associado pode buscar por informações
ao longo deste ano, em atenção à
junto dos conselheiros e delegados
política de insumos fornecidos aos
de cada região. Cabe salientar que a
associados a preço de custo (rações e
cooperativa segue a legislação no trâmite
insumos adquiridos nas agropecuárias
de rateio de sobras, sendo que a base é
e nos supermercados da cooperativa),
sempre o valor de entrega de produção de
totalizando o valor de R$ 31.680.193,00
cada associado.
revertido aos associados na forma de
distribuição de resultados financeiros.
Devido à pandemia da Covid-19,
as assembleias regionais previstas para
ocorrerem no mês de março deste ano
não ocorreram e a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) precisou ser transferida
- Suíno Terminação: R$
para o mês de julho, ocorrida por meio de
0,093069
por Kg entregue;
videoconferência, obedecendo às normas
Leitões
UPL: R$ 0,37225 por
de prevenção ao Coronavírus. Conforme o
Kg
entregue;
presidente do Conselho de Administração,
- Leitões Creche: R$ 0,14890
Gilberto Antônio Piccinini e o presidente
por Kg entregue;
Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo
- Leite: R$ 0,02327 por litro/
Freitas, o bom desempenho registrado em
leite entregue;
2019 sinaliza que a Dália Alimentos obteve
- Milho: R$ 0,83756 por saca
êxito em suas atividades, com destaque
de 60 Kg entregue;
para a suinocultura com a exportação de
- Compras na rede de
carne suína em grande escala. Já o leite
agropecuárias: R$ 4,10% (valor
não registrou números tão bons devido à
que recebe de volta baseado no
retração do mercado interno.
que adquiriu no ano de 2019).
E se tratando em funcionários,

VALORES PAGOS
AOS ASSOCIADOS
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encantado
Centro de Operações Emergenciais
(COE) passa a atender ao lado do
Posto de Saúde do Navegantes

encantado
Passarela será construída na
eRS - 129 junto a ponte da
Barra do Guaporé
A ordem de serviço para o início das obras de construção da Passarela junto a
ponte do Rio Guaporé, na ERS 129, no município de Encantado foi expedida na
sexta-feira, dia 31. A obra, conforme projeto desenvolvido pela EGR, será em ferro
com estrutura metálica.
A empresa vencedora da licitação foi Dutri Engenharia Metalurgica Eireli, a
qual será a responsável pela execução da obra. A passarela é uma reivindicação
antiga da comunidade local.
JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

Desde a segunda-feira (03) o COE de Encantado está na rua Augusto Pretto nº
1108, ao lado do Posto de Saúde de Vacinas (Navegantes). A mudança foi realizada
para facilitar o atendimento à população, inclusive pela questão da testagem, pois se
trata de um local isolado, uma vez que até então o COE funcionava no segundo andar
do Centro Administrativo Municipal.
As novas instalações estão em um prédio construído recentemente, onde funcionará
a Academia de Saúde Viver Bem, mas que por ocasião da pandemia não realiza
atendimento segundo orientações do Ministério da Saúde e do próprio COE. O
horário de atendimento é das 7h30min às 17h sem fechar ao meio-dia. O telefone
continua sendo o (51)99841-0235 - Plantão Tele-Saúde.
DIVULGAÇÃO

COE está na rua Augusto Pretto nº 1108

encantado

Coronavírus
Passarela dará mais segurança para a comunidade

encantado

Mais duas rótulas
estão sendo
construídas no centro

Uma das rótulas está na junção entre as ruas Duque de Caxias e Barão do Rio
Branco, e a outra também na Duque de Caxias, mas com a rua Coronel Sobral. A
principal finalidade é melhorar a mobilidade urbana com mais segurança a quem
trafega pela via.
Além disso, conforme decisão do Conselho Municipal de Trânsito, após reunião
realizada nos últimos dias, tachões de redução de velocidade serão instalados
na rodovia na Linha Argola, em frente a comunidade e em dois pontos da rua
Coronel Sobral, no Centro. As melhorias estão sendo realizadas pela equipe da
Secretaria de Obras Públicas do município, coordenadas pelo diretor de trânsito,
Edson Koslowski.
DIVULGAÇÃO

Rua Duque de Caxias com a
Barão do Rio Branco

DIVULGAÇÃO

Rua Duque de Caxias com a
Coronel Sobral

No município de Encantado,
conforme o boletim epidemiológico da
Covid-19 tem 245 casos considerados
recuperados; 264 confirmados; oito
em isolamento social; 115 pessoas em
acompanhamento domiciliar com
sintomas gripais; cinco internados,
sendo dois na UTI e seis óbitos.
Pacientes testados:
LACEN
Nº de testes: 129
Confirmados: 56

Negativos: 57
Descartados: 1
Em análise: 15

Testes rápidos:

Nº de testes: 314
Confirmados: 161
Negativos: 153

Particulares

Nº de testes: 47
Confirmados: 47

região
Cogestão do Distanciamento
Controlado deve entrar em vigor na
próxima semana
O Distanciamento Controlado será
compartilhado entre Governo do
Estado e municípios. O anúncio sobre
a cogestão do modelo foi feito pelo
governador Eduardo Leite, no início da
tarde da quinta-feira (06), por meio de
uma transmissão ao vivo. A expectativa
é que o novo mecanismo passe a valer a
partir da próxima semana.
A proposta de cogestão é discutida
desde julho. Na última terça-feira,
uma videoconferência reuniu o
Governo do Estado, Federação das
Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs) e associações
regionais de municípios. A grande
maioria optou pela cogestão, inclusive
a Associação dos Municípios do Vale
do Taquari (Amvat). “Somos uma

região que tem técnicos qualificados
para tomar decisões que levarão em
consideração a realidade do nosso
Vale. Somos favoráveis a cada região
ter o seu protocolo específico”, destaca
o presidente da Amvat e prefeito de
Imigrante, Celso Kaplan.
Na prática, o governo continuará
classificando as regiões por meio das
bandeiras, que apontam em cores
o risco de contágio. A partir dessa
classificação, cada associação poderá
adotar medidas menos restritivas,
desde que justificadas pelos comitês
científicos de análise de dados da
Covid-19. As restrições não podem
ser iguais nem mais brandas do que a
bandeira abaixo da qual a região está
classificada pelo Estado.
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diego pretto e sander bertozzi defendem união entre partidos

ENCANTADO

Vereadores divergem sobre ideia
de consenso para prefeito

O

consenso nas próximas eleições de
Encantado foi um dos assuntos que
dominou os debates na sessão da Câmara
nesta semana. De um lado, Sander Bertozzi e
Diego Pretto, ambos do PP, adotam um discurso
cada vez mais forte a favor da união entre todos
os partidos. “Há mais de quatro anos que defendo
essa ideia. Vejo que falta humildade dos políticos
para reconhecer o trabalho do outro. Os dois
modelos são importantes. Precisamos de um meio
termo. Acredito em um projeto discutido pela
comunidade”, comentou Sander.
Para Diego Pretto, o momento vivido é propício
à união. “Estamos em meio a uma pandemia,
viemos de uma grave estiagem e recentemente
tivemos uma enchente histórica. Há necessidade
de entendimento. O município é pequeno, por
isso precisamos nos unir para construir um futuro
melhor. Não pode haver interesses pessoais, mas
de toda a população”, salientou.

Utopia

Valdecir Gonzatti (MDB) considera
uma utopia o consenso em Encantado.
Para ele, a forma de administrar é diferente
entre os partidos. “Temos que reconhecer
que Encantado muito cresceu nos últimos
três anos e meio. Está no caminho do
desenvolvimento e do progresso. O prefeito
Adroaldo tem 42 projetos até o final do ano
em fase de conclusão. São inúmeras coisas.
Encantado está longe disso. São modelos
diferentes, um é gestor, o outro não é”,
declarou.
Celso Cauduro (MDB) desafiou a quem
é favorável ao consenso apoiar nomes de
partidos menores, além de não aceitar cargos
na Administração Municipal. “Vocês (Diego
e Sander) são governo juntos. Vocês querem
o consenso para quê? Para cair fora? Então
vamos fazer um consenso e colocar o prefeito
do PTB e o vice do PSB. Vocês aceitam? E
nem um carguinho para vocês do PP. Vamos
colocar dois partidos pequenos a comandar o
município e caímos tudo fora”, provocou.

Cláudio e Luciano

Cláudio Roberto da Silva (MDB) disse
que concorda em conversar sobre a ideia
de candidato único a prefeito. Já Luciano
Moresco (PT) revelou não ter convicção do
consenso, mas sim do respeito que é preciso
haver nas próximas eleições

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

ARQUIVO JO

SANDER É A FAVOR. CELSO É CONTRA

Deves critica salário
pago por empresa
terceirizada da saúde

Marino Deves (PP) voltou a criticar o contrato
firmado entre o município de Encantado e a empresa
terceirizada na área da saúde. Ele apresentou um
comparativo entre o salário pago pela empresa aos
profissionais contratados (enfermeiros, técnicos de
enfermagem, cirurgiões dentistas e auxiliares de
dentista) e a remuneração repassada aos profissionais
vinculados ao município. Segundo Deves, por
exemplo, para o cargo de enfermeiro, a Prefeitura
repassa para a empresa R$ 7.092,00, enquanto
que o profissional ganha R$ 3.288,00 (bruto) e R$
2.915,00 (líquido). Já o salário padrão do município
para enfermeiro é de R$ 5.209,00. “O trabalhador
terceirizado está percebendo em torno de 50% dos
demais servidores, exercendo a mesma função, com
as mesmas responsabilidades. Isso não é justo. Qual é
a lógica dessa modalidade? Isso é fazer gestão? Isso é
pensar no futuro das gerações?”, cobrou Deves. “Isso
tem que ser revisto com urgência. Além do mais, a
empresa terceirizada é de fora do município. Está
levando os recursos dos nossos impostos para fora,
além de pagar esse salário exploratório para essas
categorias”.

Emendas do PTB

Moacir Tramontini (PTB) citou emendas
parlamentares conquistadas pelos colegas de partido
Jonas Calvi e José Calvi no período em que foram
vereador e vice-prefeito, respectivamente. Os valores
são os seguintes: R$ 470 mil (motoniveladora),
R$ 250 mil (Parque), R$ 2,5 milhão (casas no Vale
dos Pinheiros), R$ 3,5 milhões (escola Mundo
Encantado), R$ 1,250 milhão (asfalto da rua Severino
Augusto Pretto e Estrada dos Imigrantes), R$ 800
mil (UTI), R$ 800 mil (ponte de Jacarezinho), R$
500 mil (quadra coberta do Parque), R$ 500 mil
(composteiras), R$ 250 mil (caminhódromo), R$
250 mil (asfalto no Lago Azul), R$ 300 mil (dejetos
suínos), além de valores para os pavilhões dos bairros
Nova Morada e Porto XV.

Informações

Os vereadores encaminharam um pedido
de informações ao Executivo com os seguintes
questionamentos: qual o valor investido na compra
das cestas básicas distribuídas às famílias atingidas
pela enchente; qual a dotação utilizada para
pagamento dos referidos empenhos; onde foram
distribuídas as cestas básicas e para quais famílias;
onde foram adquiridas as cestas básicas; e cópia das
notas com empenhos de pagamentos.
Já a vereadora Jaqueline Taborda (PSDB)
encaminhou as seguintes dúvidas para a
Administração Municipal: quantos profissionais da
área de fisioterapia prestam serviços para o município
de Encantado; qual a relação dos fisioterapeutas e
clínicas que prestam seus serviços ao município de
Encantado desde o ano de 2014; quantos pacientes
cada fisioterapeuta atende, através da Prefeitura, e o
valor que os eles recebem mensalmente desde o ano
de 2014; quem era o (a) secretário (a) e servidores
que trabalhavam na secretaria de saúde desde o ano
de 2014 até a presente data; qual o critério utilizado
para destinação de pacientes via Prefeitura aos
fisioterapeutas que prestam seus serviços ao Poder
público.

Providências

Valdecir Cardoso (PP) solicita melhorias nas
pracinhas dos bairros Navegantes e Nova Morada,
além de reparos nos brinquedos.

Projetos aprovados

Após meses de análise, os vereadores aprovaram
por 9 a 1 o projeto que autoriza o município a firmar
convênio com Relvado para a execução do Asfalto
Comunitário da estrada EM 475, no distrito de
Valdástico. O voto contrário foi do vereador Luciano
Moresco (PT), que entende que o governo deve ter
outras prioridades de investimento nesse momento,
em virtude das crises da pandemia, estiagem e
enchente.

EXPLICAÇÕES

Cláudio Roberto da Silva (MDB) cobrou com
indignação explicações dos colegas sobre a declaração
da ex-secretária municipal, Joanete Masiero, em
entrevista à Rádio Encantado, de que a Câmara ainda
não havia repassado ao hospital o valor de R$ 500
mil oriundo das economias do orçamento. Segundo
Diego Pretto, que era o presidente do Legislativo
naquele período, o valor prometido seria destinado
à UTI, mas como houve a habilitação do Ministério
da Saúde, que garantiu o repasse de recursos federais,
não foi mais preciso. Cláudio rebateu: “E por que não
foi tornado público que a UTI não precisou mais do
recurso da Câmara? Nem nós vereadores sabíamos
dessa informação”, criticou.

RECONHECIMENTO>

Andresa de Souza/Yê (MDB) parabenizou o
Executivo pelo projeto de construção de uma
passarela na ponte sobre o rio Guaporé, na ERS
129. “Era papel do Daer resolver, mas o Executivo
assumiu”, reconheceu.
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ex-secretária projeta a participação do psdb no pleito

ELEIÇÕES 2020

JÔ SOBRE GOVERNO CONZATTI
“É uma administração séria e
que fez muito para Encantado”

A ex-secretária Geral de Governo da
Administração Municipal, Joanete Cardoso
Masiero, é um dos nomes cotados pelo PSDB
para compor uma chapa majoritária nas eleições
municipais de Encantado. Na série de entrevistas

que o Grupo Encantado de Comunicação
(GECom) vem fazendo com representantes dos
partidos encantadenses, Jô, como é conhecida, falou
em nome da sigla tucana. Confira os principais
momentos.
DIVULGAÇÃO

As eleições

A gente tem muito trabalho. A
Administração não para. Ainda mais
agora com a enchente. Ficamos com
pouco tempo para discutir as eleições.
Fora do horário, a gente continua com
reuniões, mas são administrativas,
pouco políticas. Sobre política
converso algumas vezes com o Rafael
Fontana, uma pessoa que admiro
bastante, sempre trocamos algumas
ideias. O prefeito Adroaldo Conzatti
já sentou com alguns partidos, mas
muito recente ainda. Fizemos uma
reunião com nossos pré-candidatos.
Temos pré-candidatos a vereador e
à majoritária. O nosso partido está
organizado sim, nesse sentido de ter
nomes para a eleição.

Nomes DO PSDB
para vereador

No momento temos 11 précandidatos. Temos vagas para 17
nomes. Temos várias mulheres nessa
composição. Porque normalmente os
partidos têm a dificuldade dos 30%. A
mulher não entra muito na política, às
vezes, só vai para compor. Nós, não. O
nosso partido, ao contrário, tem uma
administração que foi olhada para a
mulher, o prefeito Adroaldo confia na
mulher, colocou mulheres à frente de
secretarias. Isso nos dá um respaldo.
Temos muitos nomes de mulheres na
nominata.

Conversa com
partidos

Tem movimentos que começaram
agora, mas tem até 16 de setembro
para registrar. Tem partidos se
reunindo. Gente que era adversária
tentando conversar. O PSDB também
não fecha a porta para ninguém.
Vamos conversar com todos eles,
vamos sentar com todos e buscar
uma aliança. Pré-candidatos à
majoritária, a gente tem. Mas também

tem sempre a conversa para ver qual
o melhor caminho para Encantado.
Sempre precisamos pensar na nossa
comunidade e não no eu. Precisamos
atender a nossa comunidade que
sempre é muito parceira. Agradecer à
comunidade que confiou esses quatro
anos no PSDB. É muito gratificante
poder estar no Executivo, falo porque
assumi secretarias e tinha um contato
muito grande. Assumi a Secretaria
Geral de Governo, que abraçou outras
secretarias, como Administração,
Desenvolvimento, Planejamento e
Turismo. Em outros tempos acumulei
a Secretaria de Obras também,
virou quase cinco dentro de uma e
tínhamos que dar conta do recado. A
Clarissa (Scattola) não era diferente,
acumulava Saúde, Meio Ambiente e
Assistência Social, que também não era
pouca coisa. Precisa do respaldo e da
confiança do prefeito que ele teve nas
mulheres para tocar essas secretarias.
Acho que a gente conseguiu dar
conta do recado, sempre atendendo
a comunidade. Eu nunca tinha hora
para atender telefone. Por isso também
fique à frente dos calçamentos.

SAÍDA DO PP
PARA O PSDB

Trabalhei para o PP, entrei na vida
pública pelo PP. Não tenho mágoas.
Apenas fui para o PSDB por me
identificar mais com o partido. Não
tem nada a ver com dinheiro no bolso
ou com poder. Claro que eu estava em
outra posição nessa administração
por ter uma secretaria, ser responsável
por ela. Obviamente que eu tenho
que trabalhar diferente. Tenho vários
servidores que estão na minha
secretaria que eu preciso gestionar.
O prédio do Centro Administrativo
é administrado pela secretaria da
Administração. Muito veio para mim
para administrar, não para o poder.
Quando passei para o PSDB nem foi
pedido do prefeito. Ele nunca nos
forçou a isso, nem me perguntou.

JÔ É O BRAÇO DIREITO DO PREFEITO CONZATTI

Foi uma espécie de gratidão por tudo
aquilo que eu estava vivendo. Foi um
aprendizado muito grande estar do lado
dele. Concordo com a administração
dele. Vejo uma gestão pública diferente
de outras. Não que a outra esteja
errada ou essa correta. Mas eu acredito
e trabalho para essa administração.
Não foi diferente nas administrações
anteriores, sempre me dediquei.
Quem me conhece sabe. Tanto que
me aposentei com três empregos
apenas. Trabalhei 10 anos na Lacesa,
13 anos no Moinho Brasil e estou há 10
anos e meio na Prefeitura. Para mim
o trabalho vem em primeiro lugar,
porque é o que nos sustenta.

O GOVERNO
CONZATTI

Essa é uma administração séria,
se fez muito. Quando começamos
em 2017, havia projetos parados
e precisávamos tocar. Lembra do
pórtico? Estavam lá as tábuas podres
na entrada da nossa cidade e a gente
precisou retomar. Não foi fácil. Era
uma empresa que não tinha condições
de tocar, que tinha ganhado a licitação.
E a licitação não é culpa de ninguém,
é da lei mesmo, que observa o menor
preço. Às vezes, a empresa não tem
a menor condição de fazer a obra.
Fui pessoalmente atrás da empresa
que tinha ganhado a licitação, lá em
Capitão, para trazer para trabalhar
e fazer a obra. Tenho que agradecer
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ao Kleber da KDoze, que me ajudou
muito. Era um material diferente, que
a empresa não conseguia comprar.
Buscamos essa parceria e deu certo.

O Parque

Tínhamos dentro do Parque uma
quadra parada. Para teres uma ideia,
o vencedor (da licitação) dormia na
cadeia. Em momento algum pensamos
em deixar parada alguma obra. Se
passar em frente ao Parque, se enxerga
o quanto mudou. Tínhamos um
restaurante que nunca mais tinha
funcionado. A hora que foi mexido caiu
o piso, estava totalmente abandonado.
Se você entrar no Parque hoje você
percebe. As quadras, toda vez que tinha
evento, tinha que se pagar aluguel de
lonas para fechar. Com as economias,
conseguimos fechar as quadras,
recuperar o restaurante. Terminamos
a escola no Lambari e essa escola hoje
é a sede do CAPS, saindo de mais
um aluguel. O CRAS foi construído
também, então saiu-se de mais um
aluguel.

CEOPE e
calçamentos

A secretaria de Obras era num
pavilhão, muito mal instalada,
equipamentos todos ao relento, chão
batido. Até para os servidores não
havia condições de trabalho. Era
muito precário. Se construiu a obra, o
Centro de Operações (CEOPE), que
abriga também o almoxarifado de
outras secretarias. São 10 mil metros
quadrados. Dizem, ‘ah foi construído
com um pouco do projeto do Badesul
aprovado em dezembro de 2016.`
Sim, o projeto Badesul tinha aprovado
um valor de R$ 1,490 milhão, sendo
R$ 1 milhão para calçamentos, que
tínhamos o compromisso de calçar o
que faltava na cidade, e para construir
uma parte da secretaria de Obras.
Se construiu a parte do escritório,
porque o restante foi construído tudo
com recursos próprios. A mudança
do projeto é que fez acontecer. Nesse
projeto do Badesul aprovado tinha 49
mil metros quadrados de calçamento
para se fazer. Nós vamos fazer 202 mil
metros quadrados. Quando o Adroaldo
entrou em janeiro de 2017 ele disse
que iria mudar o projeto. Eu fiquei
apavorada, como mudar o projeto que
já está aprovado? Pediu uma audiência
com o presidente do Badesul. Porque
o projeto trazia tudo, citava mão de
obra, colocação de tubulação, meio
fio, preparação do leito. E isso tudo
ele tirou. Porque com o maquinário
que foi adquirido, também a mais, é
o nosso pessoal que faz. Então custa
muito menos. O que se licitou? Apenas
a mão de obra e o pó. Ele transformou
esse projeto em muito mais metragem
e atendimento a muito mais pessoas.
Por exemplo, veio muita emenda agora,
ouvimos falar bastante. Como sempre

vieram. Mas qual é o segredo? É ter um
dinheiro próprio para colocar junto. É
fazer mais com menos. Quando você
faz o asfalto e se consegue fazer toda a
infraestrutura da parte do município
custa muito menos. Em vez de fazer
um quilometro você faz dois com
aquele valor. Porque você licita só o
que o município não tem condições,
que é a camada asfáltica. E dizer que
a construção do CEOPE foi toda
terminada com os nossos servidores. A
capacidade que o nosso município tem
com os nossos servidores. Eu digo para
eles: “Orgulho de vocês estarem aqui
dentro de uma secretaria desse porte,
que não tem no Rio Grande do Sul
uma secretaria de Obras do tamanho
da nossa, e dizer que vocês fizeram
parte dela e construíram ela”. Isso faz a
diferença.

O apelido de
Prefeitinha

Levo com humor. A gente está aí para
atender a todos. Dizem, ‘ah, tu atendes
a todos, tu resolve’. A gente busca e
procura atender as pessoas. Eu me
preocupo. Quando vem uma demanda
para mim, não empurro para outro, eu
vou atrás e procuro resolver. Talvez seja
essa a diferença que as pessoas podem
ver em mim. Mas sempre fui assim.
Me sinto mal se não consigo resolver
o problema do outro. Se puder, vou
sempre atrás para resolver. Pelo menos
dar um retorno para a pessoa. Penso
que tudo a gente não consegue resolver,
o município não consegue atender a
todos, não há recurso para tudo. Mas
pelo menos procuro dizer o porquê
não consegui fazer. Muitas vezes o teu
‘Não’ a pessoa aceita, do jeito que você
falar com ela. Não é que eu resolvo,
vou atrás até achar uma solução, não
deixar as pessoas sem resposta. Nossa
administração é muito comprometida.

Enoir não teve
espaço?

Em hipótese alguma. No início, o
prefeito já pediu para ele assumir uma
secretaria, porque as atribuições do
vice-prefeito são poucas. A atribuição
dele mesmo é substituir o prefeito
quando ele não está. Então, eu penso
que pode-se colaborar muito e
ajudar. Ele chegou a ser secretário de
Agricultura por seis meses. O exprefeito (Paulo Costi) comentou que
ele mesmo falou para o Enoir que não
deveria ser secretário, deveria ser vice,
porque ele tinha sido eleito para ser
vice. Para assumir uma secretaria para
nós, como o Adroaldo pensa muito
em gestão, em economia, ao invés de
seis secretários, seriam cinco. Quanto
poderia se fazer e investir na própria
secretaria que ele estava assumindo esse
valor de um salário de secretário. Não
vejo isso como um escanteio. Talvez
tentou ter se acostumado com esse novo
jeito de se administrar. Não ocorreu o

afastamento. Foi a forma de a pessoa se
introduzir. Eu também poderia dizer,
‘Ah, também não posso ser escanteada’.
Eu fui lá, trabalhei, busquei, me virei. E
assim é nosso secretariado todo. Temos
uma união muito boa. O prefeito tem
sim diálogo com as pessoas, inclusive,
a gente tem reunião de secretários toda
sexta-feira de tarde. Alguns momentos
que ele precisa de alguma outra coisa
que surge ele nos chama. Os secretários
são bem unidos. E a gente sabe que, se
pode resolver, se resolve. Senão chega
no prefeito, tem abertura. A única coisa
é que talvez ele fale menos com os
servidores, porque ele delega mais para
os secretários. Dá sempre carta branca
para nós secretários resolver com as
suas equipes.

mágoa. Sempre trabalhei em prol da
comunidade. Quando a gente entra na
Prefeitura, a gente esquece os partidos e
trabalha para a comunidade. Não tenho
problema de trabalhar com qualquer
pessoa. A gente se adapta a qualquer
situação, desde que seja bom para a
comunidade. Sempre temos que olhar
para a comunidade. Temos que ter um
projeto que não beneficie meia dúzia de
pessoas. A coisa pública é muito séria.
Tem que atender a população de um
modo geral de igualdade para todos,
sem privilégios.

Dívidas

Pelo período que me afastei (da
secretaria) só posso concorrer à
majoritária. Eu sou uma possibilidade
e estou à disposição do partido. Assim
como a Clarissa (Scattola), que também
se afastou comigo e está à disposição.

A gente pegou R$ 4,6 milhões de
precatórios da gestão anterior. E até
agora pagamos R$ 3,176 milhões. E
de empréstimos que se fez foi o Finisa,
que fizemos a pavimentação asfáltica
na cidade, utilizamos 2,3 milhões.
Temos licitado dois trechos da ERS
129, que é a iluminação. O primeiro
trecho vai do Vale dos Pinheiros até o
Trevo Peteba. O segundo trecho é do
viaduto até o Trevo da Santa clara. Isso
vai acontecer nos próximos dias. Em
processo de licitação está o Trevo Santa
Clara até o Parque Perolim. A energia
fotovoltaica, que será implantada nas
escolas e uma parte da pavimentação
de basalto onde construímos o CEOPE.
Do Banco do Brasil foram as máquinas,
que vai ficar apenas R$ 1,3 milhão para
pagar. O Badesul, dos calçamentos vai
sobrar R$ 332 mil. Isso é tudo que tem.
Quando a gente fala, precisamos saber
a verdade. O nosso compromisso é com
a comunidade. A comunidade nossa
merece. Não se fazia tanto se não tivesse
a colaboração dela. Os calçamentos, isso
também é saúde. Imagina tu morando
no meio da poeira, do barro, sem rede
de esgoto. Isso para mim é bem-estar e
saúde. Toda obra para mim sempre gera
saúde. Olha o trecho do Baldo como vai
ficar o asfalto! É mobilidade, é investir
nas pessoas. Tudo é investimento para
as pessoas.

Lidar com o
Adroaldo

Gratidão aos
servidores

PSDB e PP juntos

Pela entrevista do presidente do
PP (Paulo Costi), a gente sente que
realmente, não (tem possibilidade). Ele
falou em MDB, em outros partidos, e
não falou no nosso partido. Mas ainda
tem muita água para rolar, a política é
sempre muito dinâmica. A gente precisa
estar preparada. Mas a porta está aberta
para todos, sempre pensando num
projeto que atenda a nossa comunidade.

Adroaldo
candidato

Ele afirma que é um pré-candidato
sim.

Outras
possibilidades
de nomes

Para mim é muito tranquilo, e
acredito que para outros secretários
também. O secretário entra no gabinete
dele em qualquer momento, não marca
hora.

Grupo de cinco
partidos

Se formos chamados para conversar,
nenhum problema. O PSDB também
está aberto a qualquer negociação,
partido, composição, desde que seja
para nosso Encantado melhor.

Trabalhar
com o pp

Problema algum. Não tenho

Se uma Administração é boa
temos por trás dela toda uma equipe
de pessoas que trabalha e se dedica.
Precisamos lembrar que nossos
servidores são muito dedicados,
mesmo com toda redução que se fez,
todos deram seu melhor. A nossa
administração tem um aparato muito
grande. Nossos servidores ajudam
muito, tanto os concursados, quanto
os CCs. A gente aprende muito com os
concursados. O nosso reconhecimento
enorme por eles, por nos dar o
respaldo para trabalharmos certo.
Até hoje não temos apontamentos
na nossa administração, nem no
Tribunal de Contas do Estado nem
na União. Isso reflete o compromisso
e a responsabilidade de cada um que
trabalha lá dentro.
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>> continua na outra página

empreendimento visa fomentar a economia

Evento dá início às obras do
Condomínio Avícola Relvado

REGIÃO

FOTOS: VANESSA PALIOSA/GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

DESCERRAMENTO DA PLACA FOI FEITA PELO PREFEITO, PRESIDENTES DA DÁLIA E DO CONDOMÍNIO

F

oi lançada, na tarde
de quarta-feira (5), a
Pedra Fundamental do
Condomínio Avícola Relvado,
localizado em Linha Cruzeiro,
que terá oito pavilhões com
capacidade para alojar 275
mil aves por lote. A cerimônia
contou com a participação de
representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo, da
Dália Alimentos, Sicredi,
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais (STR), Emater RS/Ascar
e associados – no total são 18
mais a cota da cooperativa.
Relvado integra a terceira

etapa – condomínios – do
Programa Frango de Corte
Dália Alimentos juntamente
com outros oito municípios.
O investimento no núcleo
por parte do poder público é
de cerca de R$ 1 milhão e a
estimativa de arrecadação é de
R$ 21 mil mensais. A previsão
para alojar as aves é maio de
2021.
O prefeito Odi Paulo
Lorenzini destacou
a importância do
empreendimento que
irá beneficiar toda a
comunidade. “A Dália nos

deu a oportunidade e como
gestor sempre preocupado
com o setor primário – que
mantém a economia do
país - não medimos esforços.
Nossa intenção, além de
gerar emprego e renda, é
incentivar que o jovem fique na
propriedade. Que o agricultor
tenha qualidade de vida.
Investimos no condomínio
e sempre seremos parceiros
para novos negócios. Agradeço
a minha equipe que se
dedicou para chegarmos neste
momento. Essa obra, que se
concretizará em breve, é um

pontapé inicial para coisas boas
que vão ocorrer em Relvado”.
A presidente da Câmara
de Vereadores Paula Bampi
definiu como um marco para
o município. “Nossa satisfação
é grande, é uma obra inédita.
Nós acreditamos em um
crescimento significativo para
Relvado”, frisa.
Conforme a secretária
da Agricultura Margane
Zanotelli o projeto já
impulsionou a procura por
serviços para melhorias nas
propriedades. “Foi um sonho,
maior ainda do prefeito, todos

tivemos uma preocupação
em deixar pronto, correr
atrás de prazos. Agradeço aos
servidores que se empenharam,
muitos trabalharam sábados
e domingos, para concluir a
terraplanagem. Sem dúvida,
é um empreendimento que
irá gerar grande frutos no
futuro e será importante para a
economia do município. Neste
ano, já percebemos o aumento
de procura de escavo, para
novos aviários e chiqueirões,
ou seja, começa a motivar o
investimento e permanência no
campo”, enaltece.
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Já o presidente
Executivo Carlos
Alberto de Figueiredo
Freitas frisou a coragem
da Administração que
tem visão de futuro.
“A sensação é muito
boa em ver essa área
com a terraplenagem
quase pronta. Pela nossa
experiência de projetos
na produção de suíno,
leite e frango sabemos
que para realizar é preciso
muita gente com boa
vontade, cedendo um
pouco e a cooperativa
teve que lutar para isso
ocorrer. Como um todo é
sempre mais fácil criticar,
sempre tem uma parte
que enxerga como um
erro ou acerto. Eu tenho
certeza que aqui foi um
acerto, quando estiver
produzindo, gerando um
retorno de ICMS, esse
investimento vai trazer
melhor qualidade de vida
para toda a população
de Relvado e Região.
Nós vivemos de fazer
a economia andar, precisamos fazer a
economia girar, porque junto com a gente
tem um associado, uma comunidade e
nós precisamos promover o crescimento
econômico, pois essa é a razão da nossa
existência. E aqui estamos desenvolvendo
mais um projeto”, destacou.
Freitas relatou ainda que a pandemia
não abalou o Vale do Taquari. “Talvez
nossa região não sofrerá tanto impacto,
pois tem muita agroindústria, muita
produção de alimentos e este setor foi
menos afetado. Em termos econômicos
vivemos um bom momento no leite e
no suíno. O Governo Federal protegeu
as agroindústrias, de uma forma muito
inteligente percebeu que a oportunidade
do Brasil sair com menos perda possível
era protegendo as exportações do
agro, que vem sendo impulsionador
do país. Na nossa região temos um
povo empreendedor, que aprendeu
rapidamente a conviver com essa situação
diferente, os prefeitos, empresas e o
governo gaúcho proporcionaram um
rumo. A população se cuida, mas vai para
luta, então de modo geral não se abalou,
está seguindo em frente.
O presidente do Conselho
Administrativo Gilberto Antônio
Piccinini reforçou a grandiosidade
do Programa. “Nada se viabiliza sem

devido a
pandemia, apenas
cinco sócios
participaram
do ato

as pessoas se relacionarem. Uma
cooperativa jamais funciona sem o
espírito cooperativo. Este projeto não
é uma experiência nova, há 25 anos
apostamos no modelo de condomínio.
Pode ser um produtor pequeno, mas
que dentro de uma cooperativa como a
Dália Alimentos que tem no seu DNA a
capacidade de inovar, que tem coragem
de fazer e propor para um grupo de
associados, para a gestão pública é viável.
Então em uma linda tarde como esta,
com a liderança do prefeito, vimos que
ia ser possível empreender aqui. Hoje
estamos todos com máscara e número
de associados reduzidos, quem sabe em
maio estaremos aqui num momento
mais festivo, mas para chegar lá é preciso
esses momentos de dificuldades. Porém, é
preciso mais. Precisamos de profissionais
com disposição de fazer, de produtores
de coragem, que percorrem mais de
100 quilômetros de distância, mas o
que vale é a vontade. Feliz do prefeito
e equipe que tem esta visão, que deixa
de lado interesses para ter um projeto
como esse. Aqui começa acordar mais
o empreendedorismo, atrair outros
negócios e com o Odi vi acontecer. É uma
satisfação em ver como um Programa
como este, que atrai olhares Brasil a fora,
sendo edificado aqui”, ponderou.

números
Sócios: 18 + cota Dália;
Produção: 275 mil aves por lote;
Investimentos: cerca de R$ 1 milhão Poder Público e R$ 8 milhões
associados;
Arrecadação: projeção de R$ 21 mil mensais;
Alojamento: previsão maio de 2021.

giliotto é
presidente do
condomínio
avícola

Lidenor Giliotto, presidente do Condomínio
Avícola Relvado, comentou a longa caminhada e
agradeceu o esforço do município. “Depois de 4 anos
e 10 dias que fundamos o grupo, muitos quilômetros
rodados em busca de um município parceiro, Relvado
nos acolheu e chegamos neste momento. Os esforços
valeram a pena, o lugar aqui é fantástico. Sem dúvida
missão cumprida. São R$ 8 milhões investidos aqui
com a coragem dos sócios e do município. Daqui
para frente é um novo capítulo, pois é um projeto que
tem potencial e que terá frutos para a comunidade
relvadense, a Dália Alimentos e aos associados”, almeja.
Representando a Sicredi Região dos Vales, o
gerente da unidade de Relvado Andrei Grando
falou da satisfação em contribuir com o Programa.
“Ser parceiro de um empreendimento deste porte
na nossa região, ao nosso ver, é a forma de cumprir
com o discurso e promessa de reinvestir nas nossas
comunidades, proporcionar crescimento e trazer
melhor qualidade de vida”, salientou.
Vanessa Paliosa
jornalista
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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.

Produção de couve-flor
e a sucessão familiar
A Administração
Municipal de Doutor
Ricardo trabalha
para que as famílias
permaneçam na
agricultura, com a
diversificação de
culturas, contribuindo
na melhoria da
qualidade de vida dos
produtores. São três
produtores de couveflor no município, que
cultivam uma área de 20
hectares, com produção
média de 16.000kg por
hectare.
Airton Vinciguerra e
o filho Edson, 30 anos,
cultivam cerca de 65 mil pés de
couve-flor verdura na comunidade
do Zanella, já em fase de colheita.
Terminado o serviço com o fumo,
é a verdura que tem lugar na
lavoura, onde as folhas e o tronco

Adilson e Edson
Vinciguerra

doutor ricardo
Recolhimento do lixo
seco no interior

O recolhimento do lixo seco no interior ocorre no
dia 18 de agosto. Os materiais devem estar em locais
apropriados e acomodados como de costume.

XI Feira do Livro

ficam como adubo verde.
Diego Locatelli seguiu os passos
do pai Marcos e também continua
no setor agrícola, cultivando 42
mil pés da verdura há sete anos,
diversificando com a plantação

de soja. A couve-flor também está
na propriedade de Ivalino Arosi,
com 15 mil pés, aproximadamente.
Toda a produção é comercializada
para empresa do município de
Serafina Corrêa.

Comando da Junta Militar
visita o município
Na manhã da quarta-feira (05), os tenentes
Rivaldo e Marques, do Exército Brasileiro, lotados
em Porto Alegre, realizaram uma visita de orientação
técnica (VOT) ao município de Doutor Ricardo. Eles
foram recebidos pela secretária da Junta do Serviço
Militar, Aline da Rosa e pelo secretário da Fazenda e
Administração, Mateus Arcari.
Em virtude da pandemia da Covid-19, a data do
Alistamento Militar foi prorrogada até 30 de agosto,
para jovens do sexo masculino que completam 18 anos
em 2020. Para executar o procedimento, basta acessar
o site www.alistamento.eb.mil.br com o número do
CPF e preencher o formulário para validação dos dados
pessoais.
Quem não tiver facilidade de acesso à internet ou não
tenha CPF, deve procurar Junta de Serviço Militar com a
certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de
motorista e o comprovante de residência.

Pedido de
calcário

Produtores interessados
em realizar o pedido do
calcário devem entrar em
contato com a secretaria
da Agricultura e Meio
Ambiente. Para efetuar
o pedido é necessário
apresentar a análise de
solo.

Feira da agricultura

A Feira da Agricultura Familiar acontece na sexta-feira,
em frente a Prefeitura Municipal. Interessados em
participar devem procurar a secretaria.

Neste ano era para acontecer a XI Feira do Livro no
município, mas em função da pandemia, não será
possível promover algo que resulte em aglomeração
de pessoas, o que impede a realização da feira da
forma tradicional. Em virtude disso, a Secretaria da
Educação, juntamente com a Secretaria da Cultura,
Esporte e Lazer buscaram reinventar o incentivo da
busca pelo conhecimento e lançaram a feira com o
tema: “Abra os olhos da mente: o conhecimento está
em todo lugar”.
O objetivo é estimular a busca do conhecimento
além das dependências das escolas, que pode ser
feito através de livros da biblioteca pública, sites,
jornais, revistas, ebooks, cursos EAD, entre outros,
sendo que muitos deles estão disponíveis de forma
gratuita. As secretarias também estão organizando a
visita da Van literária nas casas que poderá acontecer
durante o mês de agosto, para que os interessados
possam retirar seu livro no conforto de suas casas,
sempre atentos aos protocolos de segurança. Além
disso, para presentear todas as crianças nesta e na
próxima semana, em que é comemorado o dia do
estudante, serão divulgados alguns vídeos elaborados
pelo grupo Vivandeiros da Alegria, gravados nas
escolas do município com contação de histórias,
adivinhas, música e muito bom humor. Lembre-se: o
conhecimento está em todo o lugar. Procure. Preste
atenção e vá em busca do que te faz um pouco mais
feliz.

Campanha “Sua nota
vale prêmios 2020”

Sementes de pastagens

A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente informa
aos produtores interessados em receber o reembolso
referente ao programa de incentivo para pastagens do
gado leiteiro, que devem comparecer na Emater com
a Nota Fiscal da compra do produto, solicitar o Laudo
Técnico e, após, apresentar na secretaria da Agricultura e
Meio Ambiente, solicitando o reembolso.

Erva - mate

Até o dia 30 de setembro está aberto o prazo para
solicitar incentivo financeiro junto à secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente referente a aquisição
de mudas de erva - mate. Para requerer o benefício
o produtor deve apresentar na Emater a Nota Fiscal
de compra do ano em exercício para demarcar a área
plantada e, após, solicitar o incentivo.

Os ganhadores do mês de julho da campanha “Sua
nota vale prêmios” foram Odair Moresco, cartela 5.921
e Nadir Aschiodamini, cartela 14.187. Neste ano a
campanha vai distribuir R$9.000,00 em prêmios, entre
os meses de abril a dezembro, sendo que de abril a
novembro serão dois sorteios mensais de R$250,00 e
em dezembro 10 sorteios de RF$500,00.
As notas podem ser trocadas na Secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente. Os sorteios acontecem
no último dia útil de cada mês em sistema de bingo. As
cartelas valem para todos os sorteios, do início ao final
da campanha. Solicita-se que as pessoas em grupo de
risco, em especial os idosos, peçam para alguém trocar
as notas, evitando sair de casa.
O objetivo da campanha é valorizar o comércio
do município, incentivar e conscientizar os cidadãos
a comprarem em Doutor Ricardo. Quanto mais for
movimentada a economia local, melhor será o retorno
de recursos financeiros, que serão investidos na
melhoria da qualidade de vida dos ricardenses.

Vamos cuidar da vida

Cuide-se! Não espere para fazer a sua parte!
Não queira que o vírus entre na sua casa. Em caso
de necessidade, utilize o aplicativo polícia on-line
e denuncie. A responsabilidade é de todos. Os
cuidados realizados em casa podem evitar a doença
e hospitalizações. Juntos, Administração Municipal e
comunidade, vamos cuidar da saúde de todos.
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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

16

JORNAL OPINIÃO
7 DE agosto DE 2020

POLÍCIA
Detran/RS

ENCANTADO

Adolescente
É flagrado
arremessando drogas
na direção do presídio
Na tarde da segunda-feira (03), a Brigada Militar (BM) de Encantado deteve
um adolescente arremessando drogas na direção do pátio do Presídio Estadual
de Encantado. De acordo com a BM, o suspeito arremessou diversas buchas de
entorpecentes que foram recolhidas do pátio e do telhado da casa prisional.
O adolescente, 17 anos, foi liberado após a apresentação de um responsável.

ERS-129

Motociclista sofre
ferimentos
O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Encantado atendeu,
na tarde deste segunda-feira (03), acidente de trânsito na ERS-129. O acidente,
registrado no quilômetro 69 da rodovia, envolveu uma motociclista, placas
de Encantado, e um caminhão, emplacado em Marau. A condutora da moto
precisou de atendimento médico.

ENCANTADO

Desparecido é
encontrado morto
no Rio Taquari
DIVULGAÇÃO

Foi localizado morto no rio Taquari o
homem que estava desaparecido há cerca
de um mês. Nélson Cláudio Bordignon,
58 anos, era morador de Encantado e
sumiu no dia 30 de junho. Ao longo desta
semana um exame pericial confirmou a
identificação do corpo encontrado em
avançado estado de decomposição na
localidade de Arroio do Ouro, em Estrela.
Nos últimos dias a Polícia Civil (PC) e
os bombeiros realizaram buscas em um
ponto do bairro Porto XV. O inquérito
deverá ser conduzido pelo Delegado de
Polícia de Encantado, Augusto Cavalheiro
Neto, que aguarda o recebimento da
documentação para analisar os fatos.
Nélson Cláudio Bordignon
era morador de Encantado

implementa aplicação
remota de exames
teóricos

O candidato está em casa, liga seu
computador na hora marcada, entra
no link recebido, aciona a câmera e o
microfone, faz o reconhecimento facial
e inicia a prova sob supervisão remota
de um servidor do DetranRS. É esse o
futuro que a autarquia projeta para as
provas teóricas de primeira habilitação
e reciclagem no Estado. O passo inicial
foi dado na quinta-feira (6) com a
publicação da portaria que implementa
e regulamenta a adesão dos Centros de
Formação de Condutores (CFCs) que
desejam participar do projeto-piloto.
A modalidade remota será
implantada em etapas. Primeiro nos
Centros de Formação de Condutores
e, posteriormente, quando a tecnologia
estiver bem estruturada, na própria
residência do candidato ou em local de
sua escolha, sempre sob a supervisão
de fiscais de prova do DetranRS que
atuarão em teletrabalho integral,
dedicados exclusivamente a esta
atividade.
No mês de julho, a autarquia realizou
testes em um CFC de Porto Alegre.
A modalidade foi aplicada em oito
turmas, sendo quatro compostas por
dois alunos e as demais compostas por
sete alunos, totalizando 35 provas. Sob
a supervisão de um fiscal de prova do
DetranRS localizado fora da cidade,
os alunos realizaram a prova no
computador instalado no CFC, fazendo
a identificação por biometria.

Na primeira etapa, o candidato
poderá fazer a prova em qualquer um
dos 266 CFCs que aderirem ao projeto,
aumentando consideravelmente
o número de vagas e as opções de
horário, desafogando a demanda, que
hoje é de 53 mil candidatos aguardando
prova teórica, em consequência da
pandemia. A medida também trará
economia para o Estado, já que evitará
o deslocamento de examinadores, o que
envolve custos de combustível e diárias.
Esses profissionais ainda poderão ser
deslocados para aplicação de provas
práticas, trazendo reflexo positivo para
essa modalidade de prova.
Depois, quando o processo for
100% remoto, além da comodidade de
fazer a prova em casa ou local de sua
escolha, a intenção é que o horário de
atendimento seja estendido, podendo o
candidato responder as provas à noite e
em fins de semana.
“Facilitar a vida das pessoas e
entregar soluções tecnológicas que
melhorem nossos serviços na ponta faz
parte das metas assumidas pela nossa
gestão e pelo governo do Estado. Esse
é um caminho natural, que mais cedo
ou mais tarde teríamos que trilhar.
Já temos tecnologia disponível para
realizar as provas de forma remota com
segurança, o que significa qualificação
na prestação do serviço e economia
para o Estado”, avalia o diretor-geral do
DetranRS, Enio Bacci.

ENCANTADO

Condutor foge após
acidente
O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atendeu a um acidente por
volta de 1h30min da madrugada do domingo (02), na ERS-129, nas proximidades
da lombada eletrônica e do Trevo do Rizzi, em Encantado. Um Fiesta, com
placas de Encantado, colidiu em um poste da rede elétrica ao lado da rodovia. A
estrutura chegou a cair e algumas residências do entorno ficaram sem energia. O
condutor foi autuado por fugir do local e também por estar com a documentação
do veículo vencida.
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ESPORTES
GABRIEL SPESSATTO

DOS GRAMADOS PARA OS
BASTIDORES: ENCANTADENSE
ATUA NA ASSESSORIA ESPORTIVA
APÓS ENCERRAR CARREIRA
A rotina de Gabriel Orlandini
Spessato não inclui mais calçar chuteiras
e nem participar de treinamentos.
Até mesmo a adrenalina dos jogos já
é passado para o encantadense de 29
anos. Após encerrar a carreira como
jogador de futebol, ele decidiu seguir
perto de uma de suas paixões, mas desta
vez do lado de fora dos gramados. Com
passagens por Grêmio, São José (POA) e
Juventude, ele abriu a empresa Spessato
Intermediações Esportivas. A proposta
é dar suporte a jogadores conveniados
em situações como transferências,
renovações de contrato e projeção para
jovens que ainda integram a categoria
de base.
O projeto vai além dos boleiros,
até mesmo treinadores são clientes da
empresa. Entre eles Márcio Nunes, que
foi contratado pelo Novo Hamburgo
recentemente. Spessato explica que
a ideia é seguir no meio do futebol
e oportunizar outros atletas a seguir
com suas carreiras. “Foram sete anos
como profissional e 10 de categorias de
base. Trabalhei com muita gente. Após
parar de jogar muito mais pela questão
física (lesão), veio a ideia de ajudar os
jogadores no sentido de prever algumas

situações”, explica.
O encantadense mantém
contato com clubes e acompanha
os atletas credenciados. Ao saber
de oportunidades no mercado, são
mantidos contatos para viabilizar a
transferência. Além disso, o trabalho
consiste em tratativas para renovação
de contratos e gestão da carreira dos
profissionais.

Dificuldades
durante a
pandemia
Após um início de trabalho com
resultados considerados melhores do que
o esperado, a empresa teve que auxiliar
na renegociação com clubes e jogadores
para rever salários devido aos prejuízos
da pandemia. Gabriel relata que a revisão
dos valores foi inevitável pelas limitações
financeiras dos times.
Entre os nomes que são assessorados
estão o também encantadense Paulo
Gianezini (goleiro do Criciúma), o arroiomeense Eduardo Brock (Zagueiro/lateral
do Ceará) e jogadores que atuam no
futebol gaúcho e outros times das séries C
e D do futebol brasileiro.

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

TRICOLOR NA FINAL

Grêmio e Caxias vão decidir o título
do segundo turno do Campeonato
Gaúcho. O tricolor garantiu sua
vaga na decisão ao não tomar
conhecimento do Internacional e
vencer o clássico Gre-Nal por dois
a zero, na final do segundo turno
da competição. Maicon e Isaque
marcaram os gols do time gremista.

FATOR PSICOLÓGICO

Além de carências em algumas
posições e erros de escalação, o
Internacional enfrenta um problema
maior para disputar os clássicos
contra o Grêmio. Em jogos desta
envergadura, o fator psicológico é
fundamental, e esse no lado colorado
está fortemente comprometido, como
admitiu o próprio técnico Eduardo
Coudet. Os jogadores do Internacional
tentam se impor na violência, na
truculência e perdem o foco na
partida. No Gre-Nal da última quartafeira, em 12 minutos três atletas do
Internacional já haviam recebido
cartão amarelo, isso comprova o abalo
emocional da equipe, que está há
vários jogos sem vencer o Grêmio.

VUADEN

Muito boa atuação do árbitro
Leandro Vuaden no clássico Gre-Nal
426. Vuaden soube controlar o jogo e
coibir a violência, não deixando o jogo
desandar. Quando precisou, o árbitro
expulsou Patrick (Inter) e Orejuela
(Grêmio).

História
Cidade: Encantado
idade: 29 anos
Clubes que jogou:
Grêmio, Juventude,
Cerâmica (Gravataí),
Grêmio Barueri
(São Paulo), Aversa
Normanna (itália),
Brasil de Farroupilha,
Novo Hamburgo,
São José (POA).

EVERTON

No Grêmio o grande destaque do
Gre-Nal desta semana foi o atacante
Everton que está se despedindo do
clube, mas, que pediu para disputar o
clássico. O jogador teve participação
nos dois gols do tricolor e uma
atuação de luxo. Cebolinha vai deixar
muita saudade.

Posição: lateral
direito/zagueiro/
meio-campista.

COUDET

Spessato agora assessora profissionais do futebol

DIVULGAÇÃO

Muitos colorados já começam
a contestar o trabalho do técnico
Eduardo Coudet. Entre as alegações
para essa desconfiança estão as
seguintes: a insistência na escalação
de Musto como titular; o desmanche
de uma zaga sólida com Rodrigo
Moledo e Victor Cuesta, para entrada
de Bruno Fuchs; e, a incapacidade do
treinador de trabalhar o psicológico
dos seus jogadores para disputar GreNal.

JEAN PYERRE

No Grêmio o único atleta que ficou
devendo no Gre-Nal foi o meia Jean
Pyerre, jogador que a torcida gremista
aposta e espera muito. O fato do pai
de Jean Pyerre estar doente, pode ter
pesado na atuação do atleta.

RODINEI

No Internacional, por incrível que
pareça, o grande nome do Gre-Nal
foi o lateral Rodinei, que substituiu
o titular Saravia que estava suspenso.
Mas vamos convencionar, quando
Rodinei é o melhor do time é que
alguma coisa está errada.

BRUXARIA

A decepção mais uma vez no
colorado foi o volante Damián Musto
que apesar da experiência, joga
como se fosse um juvenil, agarrando,
batendo e distribuindo cotovelaços.
Apenas a chamada “bruxaria” ainda
explica a escalação do violento e
limitado Musto na equipe titular do
Internacional.

GUERRERO

Outro que a torcida colorada espera
muito é Paolo Guerrero, porém, em
jogos decisivos e clássicos o peruano
segue devendo.

RENOVOU

O Grêmio segue com a política de
antecipar renovações de contrato de
jogadores promissores. Esta semana
o clube anunciou a ampliação do
vínculo contratual com o atacante
Pepê até o final de 2024.

REFORÇOS

A dupla Gre-Nal segue em busca de
reforços para sequência da temporada.
O Inter após confirmar a contratação
do jovem centroavante Yuri Alberto,
deve investir na chegada de mais
um atacante. No Grêmio se admite a
possibilidade de contratação de um
centroavante e um lateral-esquerdo,
podendo também o clube investir na
contratação de um meia se surgir um
negócio de ocasião.

JUVENTUDE

O Juventude segue se reforçando
para disputa do Campeonato
Brasileiro da Série B. Esta semana foi
contratado o lateral-esquerdo Hélder,
aquele mesmo que surgiu no Grêmio
em 2008 e depois rodou por várias
equipes do futebol brasileiro. O atleta
estava atuando no Pelotas.
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igreja
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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.

OS DESAFIOS DE SER PAI
Dias atrás, ao chegar na Igreja, havia um senhor
esperando para falar comigo. Eu não o conhecia, então
ali mesmo na rua, ele começou compartilhar a sua
história: um filho com um longo histórico de casas de
recuperações e presídios, num dos quais se encontra
atualmente. Nos últimos anos, a vida e os recursos
desse pai, praticamente foram consumidos em função
desse filho, que ele, obstinadamente, insiste em não
abrir mão.
Fiquei profundamente impactado com o amor
incansável desse pai, porém algumas perguntas
surgiram em minha mente: Como teria sido a infância
e a adolescência daquele menino? Será que esse zelo
agora tão obstinado, teria se manifestado na mesma
medida nos anos que poderiam ter sido determinantes
para que o filho tivesse outro destino? Será que no
tempo mais oportuno ele dispensou a atenção, o
cuidado, o carinho, o ensino, a vigilância e a disciplina
para evitar que seu filho enveredasse pelo caminho das
drogas e do crime? Ora, há hoje estudos conclusivos
que as bases do caráter de uma criança são formadas
até aos seis anos de idade. Claro que muita coisa
ainda pode ser corrigida depois, mas é evidente que o
processo fica cada vez mais difícil à medida que a idade
avança. Aliás, os antigos sempre nos disseram que “é de
novo que se endireita o pepino”.
Lá pelas tantas da conversa, esse pai deixou escapar
uma das suas culpas: “Errado fui eu, que sempre tentei
fazer todas as suas vontades”. Eis aí um dos grandes
pecados dos pais do nosso tempo. No contexto que
eu cresci, os pais poderiam não saber muito bem
manifestar afeto; poderiam ter grandes dificuldades
para dialogar conosco, porém eles eram especialistas
em inculcar em nosso caráter, desde muito cedo,
responsabilidades e limites. Assim, tínhamos os amigos
na rua, e os pais em casa. Pais eram pais e amigos
eram amigos! Mas hoje, com as ruas tão perigosas
e os pais tão ocupados, como crescem as nossas
crianças? Conscientes dessa carência, a maioria dos
pais, movidos pela culpa, acabam cedendo a todas as
pressões dos filhos. O resultado disso é uma geração
enfadada de tudo, com um profundo vazio interior que
já nada e ninguém consegue preencher. A confusão
na identidade de gênero, a dependência química, a
depressão e o alarmante número de suicídios entre
os jovens possui uma causa muito bem localizada: a
descaracterização da figura paterna.
Depois, quando é impossível ignorar os fatos,
muitos pais retornam, como esse pai que encontrei.
Depois, eles irão gastar todo o dinheiro que
acumularam enquanto seus filhos cresciam, para
recuperá-los; depois, coagidos pelo medo de perdêlos definitivamente, continuarão satisfazendo todas as
suas vontades. Foi o erro desse pai; um erro difícil de
reparar agora.
Prezado leitor: Se você é pai, ou pretende ser pai,
quero lhe dar dois conselhos muito importantes: 1º)
Dê o melhor de si nos primeiros anos de vida dos seus
filhos, pois isso será fundamental; 2º) Nunca esqueça
que o amor, num caráter em formação, também
envolve a disciplina. É o próprio Deus que nos ensina
a amar assim: “Por que o Senhor corrige a quem ama e
açoita a todo filho que recebe”. (Hebreus 12.6)
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br
(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos,
19h30min, através da página do facebook
“Comunidade Cristã de Encantado”)

A MINHA HONRA
E O MEU TEMOR
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“O filho honra
o pai, e o servo
o seu senhor; se
eu sou pai, onde
está a minha
honra? E, se eu sou
senhor, onde está
o meu temor?”
(Malaquias 1:6).
Nota: Honra no
hebraico significa,
reconhecer o peso de uma pessoa, e sua autoridade.
Quanto mais o tempo passa, menos as pessoas
aprendem o princípio da honra. O respeito que tenho
de uma pessoa define proporcionalmente o valor
que ela tem para mim. Quando faço pouco caso de
alguém, estou querendo diminuir a sua autoridade
e pesar sobre ela a jactância do meu orgulho. Nos
dias anteriores ao Dilúvio o homem vivia em total
desrespeito a Deus e ao próximo. O orgulho diabólico
os tornava irreconciliáveis. Nada mais restava para
Deus fazer!
Quatrocentos anos antes de Cristo o povo de
Israel - que deveria ser exemplo das nações, recebeu
dura reprimenda pelo profeta Malaquias. O povo
como também os próprios sacerdotes roubavam a
Deus nos dízimos e nas ofertas. E quando ofereciam
para o templo algum animal do seu rebanho, ou
este era cego ou era manco. O pão que alguém
trazia para o altar era velho e bolorento. Assim hoje
muitos quando tem uma nota de dinheiro rasgada
ou colada com durex, querem dar de “esmola”. Deus
chegou a dizer para eles levarem essas “ofertas” para
o governador, para ver se ele as aceitaria! (Malaquias
1:8).
Quando Deus não é mais digno das nossas orações
e louvores, nós o desonramos. Quando Ele não é
mais digno da minha gratidão pela comida, bebida,
roupas, saúde e bens, eu o desonro. Um filho que ama
o seu pai, o respeita. Um escravo que trabalha para
o seu senhor, lhe obedece. Se Deus representa para
nós nada mais do que uma escultura de pedra ou de
madeira feita por nós mesmos, e não uma pessoa,
então, provavelmente nós o trataremos como um
objeto – nada mais!
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com
a primeira parte de todos os teus ganhos; e se
encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares”. (Provérbios 3:9,10). HONRAR AO
SENHOR – é o segredo! Muitos “dão” 1% sonegado
= Unízimo. Outros “dão” 10% sonegado = Dízimo
daquilo que sobrou. César leva 40% e Deus as
sobras! Outros “dão” religiosamente 10% do bruto de
todos os seus ganhos, mas não deram. Eles apenas
“investiram” seu dinheiro como se a igreja fosse um
banco que lhes daria um grande retorno financeiro
através de barganha!
Mas, há aqueles que honram a Deus como Pai e
Senhor. Estes sabem que Deus merece não apenas
as primícias, mas tudo o que têm e o que são. Estes
sabem que os seus celeiros se encherão fartamente
porque colocaram Deus em primeiro lugar na sua
vida. O conceito e o valor que tem de Deus ultrapassa
o valor do mundo inteiro. Deus disse: “...porque
aos que me honram honrarei, porém, os que me
desprezam serão desprezados”. (I Samuel 2:30).

A Semana da Família que a nossa Igreja nos
propõe, na Celebração do Dia dos Pais, vai ser um
momento forte de Benção de Deus. Um espaço de
parada, reflexão, onde olhamos para dentro de nossas
Famílias: Pais, Filhos, Avós e Netos procurando
descobrir até que ponto cultivamos os Valores da
Vida, que nos ajudam a viver com Dignidade e Amor.
Viver os valores cristãos é um desafio,
especialmente saber optar, decidir. Escolher;
Bondade, Fé, Amor, Respeito, Acolhimento, Afeto
e Carinho. Sem estes valores a convivência se torna
muito difícil.
A Família tem uma importância muito grande,
mesmo nestes tempos que ela recebe tantos ataques.
A Sociedade como tal é formada de Famílias e
dela dependemos, não só porque forma vínculos
profundos de convivência e de amizade, mas de
educação e sustentação. Aonde a Família vai mal, a
sociedade se deteriora e facilmente descamba para
a violência, intolerância e corrupção dos costumes e
do caráter da pessoa humana. Não é necessário viajar
tão longe para percebermos estes fatos e péssimos
exemplos de conduta apresentados a toda hora pela
Mídia oportunista invasiva.
Aprendemos com a Família a não ser egoístas,
pois o egoísmo destrói a vida familiar e corrói a
convivência humana em qualquer ambiente. Todos
sonhamos com uma Família onde todos nos sintamos
bem: acolhidos, protegidos, amados e respeitados e
porque não valorizados e sempre aprendizes na tarefa
e missão de amar sendo misericordiosos.
No primeiro Domingo de agosto celebramos
a Vocação Sacerdotal; e neste segundo Domingo,
celebramos a Vocação Matrimonial (da Família),
Dia dos Pais. Assumir a Missão de Pais, nós sabemos
o quanto de responsabilidade isso exige. Por isso
devemos suplicar aos Céus, que desçam as copiosas
Graças de Deus, pois somente homens e mulheres
de coragem e de Fé, são capazes de perseverar nesta
árdua Vocação e Missão.
A experiência de ser Pais (Pai-Mãe) é muito
gratificante, mas também muito espinhosa. Hoje
parece que perdemos o respeito por estas figuras
maravilhosas chamadas a trabalhar a vida inteira,
apenas, e não é pouco.... para ver a alegria no rosto de
seus Filhos.
Que por intercessão de José e Maria, que Deus
escolheu como pais do Salvador abençoe e protejam
nossas famílias! FELIZ DIA DOS PAIS!

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

Pastoral da ComuniCação

FAMÍLIA = ESPAÇO
DA VIDA = SANTUÁRIO DO
AMOR
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CRÔNICA

PARA VER A
BANDA PASSAR...

Na memória de Encantado, a
música sempre foi um dos principais
alicerces da nossa cultura. Antigamente
era comum, as famílias se visitarem,
criarem um vínculo, não somente
religioso ou por amizade, mas, se
relacionando por meio da música e
cânticos.
Encantado tem algumas
particularidades quie deram ênfase
a isso... ANGELO BERGAMASCHI,
filho de italianos, a partir de 1910, se
notabilizou na história da música na
Vila de São Pedro de Encantado, ainda
jovem. Se destacou a partir de 1917,
quando assinou um contrato com o
recém emancipado Município, a convite
do Intendente Cel. Virgílio Antônio
da Silva. Seu desafio como maestro,
seria o de formar uma banda musical
para abrilhantar datas comemorativas
oficiais.
O início foi recrutar quem soubesse
tocar instrumentos de sopro e
percussão. Como entre os imigrantes
italianos, alemães e sírios, vieram
muitos que sabiam ou desejavam tocar
instrumentos musicais, a tarefa foi
cumprida.
Já naquele ano, a banda passou a
ser conhecida com o nome de RioGrandense, possuía seu próprio
regulamento com mais de 100 músicos.
Com o tempo, passou a se chamar
Banda Carlos Gomes, em homenagem
ao maior compositor de ópera
brasileiro.
Segundo o livro Encantado e sua
Gente I (Gino Ferri), uma centena
de músicos integrantes da banda
se fez presente em 1928, no festivo
lançamento da pedra fundamental da
nova fachada da Igreja Matriz. Após
um período de inatividade, entre meio
a guerras e revoluções, ela voltou a
ensaiar em 1945, reativada pelo Padre
Aroldo Murer e funcionou até 1963,
por ocasião do falecimento do seu
maestro.
Em 1973, conforme ata, a Escola
Farrapos, por iniciativa do Grêmio
Estudantil ao formar sua banda,
batizou-a com o mesmo nome, tendo
como maestro o professor e músico
Harry de Souza Lopes, então diretor

do Instituto Musical Mascarenhas.
Tempos depois, sob a regência
do maestro Germano Pacheco, a
Banda Maestro Ângelo Bergamaschi
continuou sua trajetória com cerca de
25 músicos amadores e profissionais,
com participantes de diferentes idades
e ambos os sexos, funcionou até 2005,
tendo à frente o maestro Pacheco.
Essa mesma Banda, originou
o surgimento, em 2014, da atual
Orquestra Municipal de Encantado,
que tinha como maestro Mauri Horn
e em 2016, passou a ser coordenada
pelo Maestro Marlon Gausmann,
junto com a criação de uma Escola de
Música, sempre bancadas gratuitamente
pelo município em diferentes
administrações.
A história da música notabilizouse pelos conjuntos familiares e de
cantorias, principalmente a italiana,
também pelas apresentações anuais do
Terno de Reis. A música em auditórios,
com a chegada da Rádio Encantado,
a partir dos anos cinquenta, tornou
tradicional apresentações também em
salões de baile e palcos, compostos de
conjuntos genuinamente familiares:
Nedef, Sandri, Marini e seu Conjunto,
Irmãos Grassi, Braga, Gonçalves, entre
outras.
Com o tempo, surgiram os coros
de vozes e festivais de música como
Festipop, Frempat, Canto da Lagoa...
e com eles, felizmente, de quando
em quando, vão surgindo novas
gerações de músicos e cantores, dando
continuidade a essa memória cultural
familiar.
“Nunca morrerão as famílias e
aqueles que
deixaram neste
chão a melodia
de seus cânticos,
na música de
seus versos”.
AIRTO
FRANCISCO
GOMES
escritor
encantadense,
integrante
da Academia
Literária do Vale
do Taquari

Charge do Patiño

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNÍCIPIO DE ROCA SALES
OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS
DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem
informar que se habilitaram para casar:
GEAN CARLO CONCEIÇÃO BALZ e ESTÉFANI IZENARA DOS SANTOS. Ele
residente e domiciliado na Rua Emílio Lengler n° 1088, nesta cidade de Roca Sales/RS,
ela residente e domiciliada na Rua Trinta e Um de Março, nesta cidade de Roca Sales/RS,
ambos são brasileiros, solteiros, industriários, naturais deste Estado,
Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 05 de agosto de 2020.
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muçum

Em um dia, Muçum tem 25
novos casos de coronavírus
O boletim referente a situação do novo
coronavírus em Muçum, mostra 25 novos casos da
doença. Após testagem em massa em um Instituto
de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do
município, na tarde de quarta-feira (05), a Equipe
de Saúde de Muçum contabilizou 24 novos casos.
Os 25 internos testados, 15 positivaram. Além
disso, nove funcionários também acusaram a
presença do vírus. A atualização da manhã de
quinta-feira (06), mostra ainda a existência de
um caso identificado por meio de teste particular.
Trata-se de um homem, de 39 anos.
Em relação ao ILPI, apesar de existir
preocupação, em virtude de grande parte dos
casos serem em idosos, até o momento, todos
os pacientes mostraram-se assintomáticos.

Porém, conforme orientação da Coordenadoria
Regional de Saúde, a Secretaria da Saúde de
Muçum seguirá monitorando o local. Caso algum
paciente apresente sintomas, a equipe médica
fará aplicação de medicamentos para tratamento
destes.
De 24 casos diagnosticados no local, 22
serão contabilizados no município, já que dois
funcionários residem em cidade vizinha. Outros
16 testes realizados no instituto, negativaram.
Na Unidade de Saúde também foram realizados
outros quatro testes. Ambos apresentaram
resultado negativo. Três casos, mediante avaliação
médica, foram considerados recuperados; e duas
famílias saíram do grupo de isolamento, com
entrada de outras duas.

EGR faz recapeamento
asfáltico em trevo de acesso
No início desta semana, a Administração
Municipal entrou em contato com a Secretaria
Estadual de Logística e Transportes e a Empresa
Gaúcha de Rodovias (EGR), responsável pela
manutenção da RS-129, incluindo trecho que corta
o município. Na ocasião, foi exigido um trabalho de
melhorias nas condições do asfalto que circunda o
trevo de acesso ao município.
O processo de recapeamento asfáltico iniciou na
manhã da quarta-feira (05), atendendo a demanda.
Segundo o prefeito Lourival de Seixas, através de
contato telefônico na última segunda-feira (03),
o secretário estadual de Logística e Transportes,

Juvir Costella, garantiu que as obras iniciariam.
“Esperamos que, assim que finalizado, resolva o
problema que enfrentávamos com as más condições
do asfalto no acesso ao município”, confia.
Em conversa com os responsáveis, o chefe
do Poder Executivo chegou a comunicar a
possibilidade de moradores trancarem a RS 129.
Na ocasião, ele afirmou que as operações tapa
buracos não resolvem a situação em definitivo.
“Comuniquei sim o presidente da EGR que, caso
não fossem tomadas providências adequadas em
breve, seria tomada uma atitude mais enérgica”
conta.

Estudantes
recebem
cremes dentais
A educação em saúde é uma das formas mais
importantes para a prevenção de doenças. A grande
maioria das patologias bucais, por exemplo, são
passíveis de prevenção.
Por isso na segunda-feira (03), quando ocorreu
a entrega das atividades Pedagógicas (home-office),
para os responsáveis dos alunos das EMEFS Jardim
Cidade Alta e Castelo Branco, cada estudante recebeu
um creme dental. O material é proveniente do
Programa Saúde na Escola, uma parceria entre as
Secretarias Municipais da Educação e da Saúde.
O atendimento odontológico que ocorria na Escola
Castelo Branco, devido a pandemia, é realizado no
ESF, através de agendamento prévio.

Município
contrata novo
fisioterapeuta

Desde a última segunda-feira (03), a Unidade de
Saúde conta com os serviços e conhecimento de um
novo fisioterapeuta. Carlos Alberto Michelon atende
todas as manhãs e também nas terças e quintas à
tarde, na Sala de Fisioterapia da unidade.
Ele foi contratado mediante processo seletivo.
O profissional formado em Fisioterapia tem
especializações em traumatologia e ortopedia
esportiva, além de cursos nas áreas de conceito
Mulligan, bandagem elástica e quiropraxia.
Michelon é ainda sócio especialista da Sociedade
Brasileira de Fisioterapia Esportiva (SONAFE).
Segundo o fisioterapeuta, o desejo é poder
colaborar com a busca pela otimização dos serviços
de saúde no município. “Espero contribuir com os
atendimentos na unidade e ajudar a população com
seus sintomas”, diz.

assine o jornal
opinião ligue
51.3751.1580

Melhorias estão sendo feitas no
trevo de acesso ao município
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Também foram
entregues
sacochilas,
lápis e
camisetas
alusivas
ao Dia C, do
Sistema OCB

DÁLIA ALIMENTOS
doa material escolar
e lanche a crianças de
escola em Encantado
D

os 186 estudantes da
Escola Estadual de
Ensino Fundamental
Érico Veríssimo de
Encantado, 125 tiveram
suas casas atingidas pela
enchente ocorrida no dia
9 de julho. A Cooperativa
Dália Alimentos, por meio
do Programa Criança Dália,
doou à escola material
escolar, cucas, bolos,
pães e salsichas. Foram
120 cadernos, 100 lápis,
estojos, borrachas, além
de sacochilas, camisetas e
lápis-sementes alusivos ao
Dia C, que significa Dia de
Cooperar, data celebrada
em 7 de julho.
Esteve na escola o
presidente do Conselho de
Administração, Gilberto
Antônio Piccinini, que
realizou a entrega dos
materiais e alimentos
à diretora Josi Moretto
da Silva. A professora
explicou que a escola
passou a desenvolver um
trabalho diferenciado com
as crianças, tendo em
vista que a maior parcela
dos alunos teve suas casas
atingidas pela enchente,
perdendo, além de mobília
e roupas, também os
materiais utilizados em
aula como cadernos, livros
e mochilas.
“Muitos residem em
áreas que sofrem com a
enchente, não possuem
computador, celular e
nem acesso à internet
para desempenhar as
atividades de casa. Foi
então que decidimos vir
até a escola todos os dias,
separar as lições de cada
série e oferecer um lanche
a cada aluno”, explica.
A alternativa visa
manter o fluxo de
atividades em plena
pandemia, mantendo
o aprendizado em dia
e também oferecer o
que comer às crianças
enquanto estudam.
Piccinini lembrou da
campanha espontânea de
arrecadação de roupas,

fotos: carina marques

presidente do Conselho de AdministrAção, Gilberto Antônio piCCinini,
reAlizou A entreGA dos mAteriAis e Alimentos
calçados, roupas de
cama, mesa e banho e
demais itens como móveis
e produtos de higiene
e limpeza organizada
pela Dália com apoio de
amigos e simpatizantes
da cooperativa. Desde
a enchente, que atingiu
famílias de funcionários,
foram recolhidos diversos

itens que puderem
suprir às necessidades
emergenciais daqueles
que tudo ou quase tudo
perderam pela cheia.
“Agora, ajudar as crianças
com material escolar, é
outra forma de auxiliar,
pois diante de uma
pandemia como essa e de
uma enchente de grandes

proporções, a educação
é algo que jamais poderá
faltar”, frisou o presidente.
Os irmãos Judson, 14
anos e Kervens Narcise,
9 anos, estudam na
Escola Érico Veríssimo.
Eles são filhos de
haitianos e, inclusive,
os pais são funcionários
da Dália e se sentiram

felizes e surpresos em
conhecer o presidente
da empresa em que seus
pais trabalham em busca
de uma vida melhor
depois do terremoto
que abalou o Haiti. Para
fazer companhia aos
irmãos, Isadora Bagatini
Bergamaschi, 6 anos,
também estava
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Quatro anos do
Brechó da Gi

PÁG 2
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Na quinta-feira, dia 06
de agosto, o Brechó da Gi
completou quatro anos.
As sócias Gi e Dani estão
promovendo um coquetel
com muitos brindes
para festejar a ocasião.
Tudo com agendamento
prévio respeitando as
leis de distanciamento.
Elas agradecem a todos
os amigos, clientes
e fornecedores por
acreditarem nesse projeto.

2 anos da Aurora
Sessão coloridos da Aurora, 2 anos. Ela é filha de
Rafaela Fioravante Tassinary e Tiago de Oliveira Mário,
que residem em Lajeado.
NATáliA ViAN

NATáliA ViAN

7 meses da Anna
Cláudia
Anna Cláudia
comemorou os seus 7
meses ao lado do papai
Carlos. Ela é filha de
Cláudia De Conto e Carlos
Eduardo Dalla Lasta, que
residem em Encantado.

À espera da Isabela e da Manuela
Vanessa Lourdes Meneghini e Matheus Possebon
Carvalho estão à espera da Isabela e da Manuela. O
casal reside em Relvado.

ThiANE luizA FOTOGrAFiA

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

20 anos do
Esequiel
Esequiel Soares Pereira
completa 20 anos no dia
13 de agosto. Ele recebe a
homenagem da família.

Charreata
Os pais Letícia Cabral
e Roger Invernizzi estão
à espera do Miguel
e organizaram uma
Charreata.

GISELE CASTOLDI
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4 meses do Lucas
O Lucas completou 4 meses e recebe as homenagens
dos pais Keli Bagatini e Jones Valer e da mana Rafa.

Casamento
Casamento Civil de Evelin e Rafael Seguetto, que
ocorreu no dia 24 de julho.
NATáLIA VIAN

75 anos
Nascimento
Smash the cake
Smash the cake do Otto de 12 meses. Ele é filho de
Katia Maria Zonatto e Ivo Ricardo De Assis Nogueira,
que residem em Porto Alegre.

Quem veio ao mundo, no dia 29 de julho, para
alegrar ainda mais a vida dos papais Bethina
Gabrieli Knecht e Mateus Henrique Paranaguá,
dos manos Henzo Gabriel e Camila, dos avós
Marcia e Gilberto André Knecht e da dinda
Bruna Manoela foi a princesa Helloísa Knecht
Paranaguá. Seja bem-vinda, Hello!

Terezinha De Bortolli completou 75 anos no dia 27,
ela recebe homenagem dos filhos, Solange, Sonia e
Luiz, dos netos Gabriel e Emili. Obrigado mãe por estar
sempre ao nosso lado. Te amamos!

GISELE CASTOLDI

2 meses do Ravi

Dia dos pais
Homenagem da filha
Flávia ao seu pai Maicon.
Ela é a razão da sua vida,
e ele se orgulha muito de
ser seu pai!

O Ravi completou 2
meses. É filho de Milena
Mussoi Spesatto e Davi
Spesatto.

1 ano
Miguel Capelari Fernandes completou 1 ano no
domingo (02). Felicitações dos pais Davi e Daiane, dos
avós, tios e dindos.
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fròtole del

bigolin
No hospício
Excesso de loucos no hospício. Os médicos tentando
se desfazer de alguns deles, colocaram todos para pular
de um trampolin em uma piscina vazia. O primeiro louco
pulou e se esborrachou todo, o segundo, o terceiro, e
todos iam caindo direto no fundo da piscina. Enfim, um
deles subiu no trampolin, olhou para baixo e voltou.
Um dos médicos, acreditando que ele não era louco,
perguntou:
- Por que você não pulou?
- Não conta pra ninguém, mas é porque eu não sei
nadar- respondeu o louco.

Na escola
Essa é do tempo em que Zeca estava começando a
escola:
Zeca, quanto é 5 mais 3?
- Não sei, professora.
- Oito Zeca! Oito!
- Essa não, professora! Ontem mesmo a senhora disse
que 8 é 4 mais 4!

No trabalho
Chefe, desculpe-me, mas minha família está passando
fome. O que o senhor paga não da pra nada...
E o patrão:
- Ok, está desculpado!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Semana tá zicada, mas não tá tão zicada assim... Tá médio
zicada. Pra rimar, vamos começar pela parte zoada. A gente
tem Mercúrio arrumando treta com Saturno na segundafeira, e isso pode impactar sua vida profissional e também
familiar.

EUse toda a sua diplomacia para contornar algumas
casquinhas de banana que podem surgir no seu caminho.
Uma delas pode ser um conflito entre interesses familiares
com suas aspirações profissionais. Difícil, hein?

Touro (21/4 a 20/5)

Se você trabalha com comunicação, ensino, comércio,
desenho ou artesanato, pode se beneficiar desse trânsito
para lucrar... É porque sua capacidade de concentração vai
aumentar demais!

Ei, Touro, cata aí a sua agenda pra anotar toooodas as
configurações astrológicas que vão rolar essa semana. Olha,
tem um monte, viu? E todas elas vão impactar na sua vida,
trazendo mudanças importantes!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
E aí, tá preparada psicologicamente pra encarar mais uma
semana, minha filha? Se não está, se prepare, porque ela
não está para amadores, viu?

Artrite

Câncer (21/6 a 21/7)

O médico se queixa ao paciente:
- O cheque que você me deu para pagar o tratamento
voltou.
- Minha artrite também.

Câncer, meu cristalzinho, quero começar pedindo que você
dobre seus joelhos, levante suas mãos para o céu e repita
comigo: Glória a Deus. Tá sabendo que vem coisa boa por aí,
né?

No hospício
Dois papagaios do diretor, um vermelho e outro verde,
fogem do poleiro e se instalam no galho de uma árvore
no pátio. Solícito, um dos internos sobe na árvore e
resgata o papagaio vermelho. O diretor agradece:
- Muito bem, obrigado. Agora traga o outro, por favor.
- Aquele ainda não está maduro, doutor.

Leão (22/7 a 22/8)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, meu consagrado, essa semana começa com Lua
Cheia reinando em Aquário… E sabe o que significa? Significa
que tudo que tiver relação com parentes e pessoas próximas,
inclusive colegas, pode abrir sua mente para coisas novas e
facilitar o sucesso.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, meu cristalzinho, chegou a sua vez. Eu sei que, pra
você, ouvir eu te amo é bacana, é legal… mas ouvir grana
extra, tem dinheiro na conta… aí, sim, né, meus consagrados,
chega a arrepiar.

Leoninas, vocês já ouviram aquele ditado: o que não te mata
te fortalece? Então, essa vai ser bem a vibe da sua semana!
Tô falando isso porque eu vejo aqui que a Lua Cheia reina
absoluta na sua 7.a Casa, sinal de que as pessoas com quem
se relaciona terão papel fundamental em suas decisões.

Aquário (21/1 a 19/2)

Virgem (23/8 a 22/9)

Peixes (20/2 a 20/3)

A Lua Cheia brilha no céu e começa seu rolê por Aquário,
mas você não vai querer saber de namorar nem de ficar
doida coisa nenhuma… seu negócio é trabalho, minha filha!

Eita, Peixes… Quando eu fiz essa previsão aqui, até dei uma
conferida na minha bola de cristal pra ver se não tava com
nenhum tilt… porque sério, fiquei que nem o John Travolta
confuso.

Agora, no setor do dinheiro, quem comanda é a fada sensata
Vênus. E sabe onde ela tá? Bem no seu paraíso astral, bebê!
Mas aproveite, viu, porque ela já tá de saída. Nessa posição,
ela promete te trazer sorte na parte financeira.

