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MDB, PP e PSDB 
não indiquem 
prefeito e vice
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ENCANTADO
307 confi rmados
285 recuperados
12 em isolamento

4 internados 
(1 na UTI)
6 mortes

Sugestão foi levada a representantes do PP e do PSDB, nesta 
semana, pelo Grupo dos Cinco Partidos (MDB, PDT, PT, PTB E PSB). 

Assunto rendeu debates também na sessão da Câmara.
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encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

OBITUÁRIO 7/08/2020 a 13/08/2020

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

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

eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

ARQUIVO JO

DIEGO PRETTO, vereador 
do PP de Encantado

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

“Podemos 
dar um passo 
mais radical 
ainda que é o 
consenso para 
vereadores”.

ASSINATURAS 
JORNAL OPINIÃO

Anual: 
R$ 205,00 
Semestral: 
R$ 120,00  

Correio anual: 
R$ 400,00  

Correio semestral: 
R$ 215,00

09/08 – Terezinha Tedesco Marconi, 87 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

12/08 – Hedy Neumann, 87 anos.
Cemitério Evangélico de Fazenda Lohmann. Funerária Delano.

13/08 – Maria Doraci Dutra, 82 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

ENTULHO DA ENCHENTE

Leitores reclamam que ainda tem lixo oriundo da enchente nos bairros 
Navegantes e Nossa Senhora Aparecida, em Encantado. Conforme a secretária 
de Obras Públicas, Deise Buffon, os materiais estão sendo recolhidos a cada 15 
dias.

ABUTRES 
DE TOGA

A grande maioria 
dos brasileiros 
anda descontente 

com a forma como 
nosso Supremo Tribunal 
Federal vem atuando nos 
últimos anos. Muito disso 
é fruto do silêncio dessa 
maioria acomodada que 
assistiu ao atual circo 
sendo montado pelos 
governos que dominaram 
o país recentemente e 
suas pautas progressistas. 
Tais atitudes dos 
supremos comedores de 
lagosta, que debocham 
na cara da população, 
acontecem há alguns 
anos, no entanto, com 
as prisões da operação 
Lava-Jato, uma série 
de decisões e solturas 
insensatas ampliaram 
nossa sensação de 
impotência.

Individualmente, 
um dos arautos do 
caos e da incoerência 
é Gilmar Mendes, que 
libertou diversas vezes 
o pai de seu afilhado de 
casamento, o empresário 
Jacob Barata Filho, sem 
se julgar suspeito dessa 
relação de amizade. Hoje, 
o mesmo magistrado 
diz que Sérgio Moro foi 
suspeito ao julgar Lula, 
pelo fato de ter tido 
ligação posterior com o 
governo Bolsonaro, e já 
se manifestou a favor do 
ex-presidente anulando 
a delação de Palocci em 
outra ação contra o líder 
petista, antecipando a 
mesma posição quanto 
aos demais processos 
que levaram Luís Inácio 
à cadeia. Ainda, junto 

com o decano Celso 
de Mello, chamou Jair 
Messias de nazista, 
o que é crime, e de 
genocida, pelas mortes 
de Covid-19, mesmo 
tendo privado o 
presidente de gerenciar 
as ações no combate à 
pandemia. 

Na mesma esteira, 
nos últimos meses, o 
Ministro Alexandre 
de Moraes foi quem 
mais ultrapassou a 
barreira do bom senso 
e demonstrou seu perfil 
ditatorial e egocêntrico, 
o que mina ainda mais 
a imagem do STF 
junto à população. 
Conduzindo o processo 
ilegal sobre fake news, 
vem perseguindo e 
prendendo apoiadores 
de Bolsonaro de 
modo arbitrário e 
inconstitucional, sob 
olhar silencioso dos 
brasileiros e de alguns 
jornalistas que se 
dizem defensores da 
liberdade de expressão. 
Ainda, essa semana, 
nosso déspota de toga, 
demonstrando ter sido 
picado pela mosca do 
desprezo à opinião 
pública, assumiu 
de vez sua sanha 
arbitrária ao afirmar 
que deve ser afastada 
a tirania da maioria 
que elege o Executivo 
e o Legislativo. O que 
Moraes disse é que 
vale mais suas decisões 
monocráticas, mesmo 
sem ter recebido 
qualquer voto popular, 
que a decisão das 
urnas, ignorando 
uma população que 
encontra no sufrágio 
sua única arma para 
dias melhores. 

E, assim, blindados 
por um Senado 
covarde e assistidos por 
uma maioria silenciosa 
de cidadãos de bem, 
nossos abutres de toga 
esperam a morte da 
nossa esperança para 
se deliciarem nesse 
banquete fétido que 
virou a ditadura do 
judiciário...

ENCANTADO
BOLETIM DE QUINTA-FEIRA (13)

Total de casos considerados recuperados: 
285 (40 em uma semana)

Total de confirmados: 
307 (acréscimo de 43 em uma semana)

Isolamento social: 12
Pessoas em acompanhamento domiciliar com sintomas gripais: 97

Internados: 4, sendo 1 em UTI
Óbitos: 6

NÚMERO DE PACIENTES TESTADOS:

LACEN
Nº de testes: 150
Confirmados: 65

Negativos: 67
Descartados: 1
Em análise: 17

TESTES RÁPIDOS
Nº de testes: 345

Confirmados: 190
Negativos: 155

PARTICULARES
Nº de testes: 52

Confirmados: 52
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Deveria ter sido um Dia dos Pais 
maravilhoso. Um sol espetacular 
iluminava tudo. O céu azul parecia 
um mar suspenso no firmamento. 
Os passarinhos esvoaçavam pelo 
pátio, pousavam nas árvores que o 
circundam, e seu canto dava vida ao 
jardim.

Todos os anos, nesta data, meus 
filhos fazem um churrasco aqui em 
casa. Trazem os netos, que jogam 
bola, usam os balanços pendurados 
nos galhos da figueira, e fazem uma 
algazarra danada.

Deveria ter sido um belo Dia dos 
Pais, mas não foi.

Por culpa do vírus chinês ninguém 
apareceu, e o que deveria ter sido um 
dia de festa se transformou numa volta 
ao passado.

Pela milésima vez a Lilian me 
perguntou por onde andava o pai dela 
que não a visita mais, e pela milésima 
vez tive que lhe dar a resposta que não 
queria dar.

Afora o canto dos passarinhos o 
silêncio era quase absoluto. Peguei 
um livro e fui para o jardim.  Sob uma 
árvore tentei ler, mas não consegui. De 
repente, ouvi o barulho de um carro 
chegando e meu pai descendo dele.

- Ué pai, tu por aqui?
- Te vi aí sozinho e vim te fazer 

companhia. 
Meu pai era um homem magro, 

rosto afilado, cabelos crespos, e tinha 
dois olhos azuis que brilhavam como 
diamantes. Sofreu a vida inteira de 
bronquite crônica. Certa feita foi ao 
hospital de Roca Sales para fazer um 
pneumotórax e teve um pulmão furado 
no procedimento. Foi declarado morto 
e até coberto com um lençol. Avisaram 
minha mãe para levar a roupa e vesti-lo 
para o velório. Quando ela chegou lá ele 
tinha ”ressuscitado”. Era um forte.

Era um homem tranquilo, falava 
e sorria pouco. Mas as vezes era um 
piadista.

-  Vi que estavas pensando naquele 
dia em que eu morri e ressuscitei. 
Conheces a vida do poeta Manuel 
Bandeira. Doente desde jovem de 
tuberculose havia sido desenganado 
pelos médicos. Certo dia foi fazer uma 
consulta e com a resposta do médico 
ele criou um poema que ficou assim:

- O senhor tem uma escavação no 
pulmão esquerdo e o pulmão direito 
infiltrado.

- Então, doutor, não é possível tentar o 
pneumotórax?

- Não. A única coisa a fazer é tocar 
um tango argentino. 

-  E ele morreu com 82 anos. Isso aí 
quase aconteceu comigo.

No dia em que morreste, pai, 
dezessete dias antes do Natal de 
1989, apareceu no Hospital um padre 
desconhecido, que entrou no quarto 
falando alto, dizendo que estava ali 
para te dar a extrema unção. Fiquei 
indignado e por pouco não mandei 
que se retirasse.  Mas tu, num sussurro, 

resolveu o problema dizendo para ele: 
- “Eu só me confesso com o padre 

Aroldo.” Naquelas circunstâncias me 
impressionou a tua diplomacia 

Eu poderia ficar aqui lembrando 
de uma porção de coisas boas, tristes, 
alegres que vivemos juntos, de frases 
tuas, como aquela que me deixaste num 
bilhete que ainda que tenho guardado 
na gaveta do bidê do meu quarto:

 “Quando não souberes o que vais 
dizer não diga nada.” 

Ah, pai, como eu gostaria de sentar 
contigo na área da tua casa para tomar 
aquele uisquinho básico nos fins de 
tarde. Faz trinta e um anos que não 
comemoramos mais, juntos, o Dia 
dos Pais.  Nós não éramos parecidos 
fisicamente. Eu puxava mais pela mãe. 
Mas estás tão presente na minha vida 
e nos meus pensamentos   que quando 
me olho no espelho me parece que eu 
sou tu. 

Embora a saudade que sinto penso 
que isto não deve mais me preocupar 
muito. Hoje estou me aproximando de 
ti mais do que de mim mesmo. Embora 
eu tenha sérias dúvidas, se for verdade 
o que dizem não demora muito para 
a gente se encontrar de novo. Se for 
verdade, escolhe um lugar aí para a 
gente sentar e bater aquele papo como 
fazíamos 
antigamente.

E obrigado 
por teres 
vindo 
me fazer 
companhia 
neste solitário 
Dia dos Pais.

Carlos Alberto 
Schäffer 
Advogado e 
membro da Academia Literária do Vale do 
Taquari (Alivat)

CRÔNICA
DIA DOS PAIS COM MEU PAI

Eu poderia ficar aqui 
lembrando de uma 

porção de coisas 
boas, tristes, alegres 
que vivemos juntos, 
de frases tuas, como 

aquela que me deixaste 
num bilhete que ainda 
que tenho guardado na 
gaveta do bidê do meu 

quarto:
 “Quando não souberes 

o que vais dizer não 
diga nada.”

pesquisa

Encantado está 
entre os 100 
municípios mais 
ricos do Brasil

Encantado é o 94º município, entre 
as 5.570 cidades brasileiras, mais 
rico do país. Os dados são de um 
levantamento da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) Social. A renda média da 
população é de R$ 1.797,95. 

O cálculo é feito sobre os dados de 
rendimentos declarados no Imposto 
de Renda Pessoa Física divididos 
pelo total da população. Atualmente 
o município tem 22.706 habitantes, 
conforme estimativa do IBGE Cidades 
de 2019. Um estudo conduzido por 
pesquisadores da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) identificou quais são as 
cidades com a maior concentração de 
ricos no Brasil. 

Em entrevista à Rádio Encantado, 
a presidente do Conselho de 
Desenvolvimento do Vale do 
Taquari (Codevat), Cintia Agostini, 
destacou que os municípios mais 
industrializados, com empresas de 

maior porte e volume de contratação 
tem uma formalização de renda maior e 
demonstram ser municípios mais ricos. 

“Tem riqueza sendo produzida na 
região. Temos estruturas de empresas 
ou de conglomerados empresariais 
que formalizam muita renda, pois os 
nossos municípios têm uma renda 
média muito boa, com qualidade de 
vida associada. Os municípios menores 
têm uma menor formalização da renda, 
muito por causa da agricultura familiar 
e acabam não declarando imposto de 
renda nas mesmas condições. Não 
estamos dizendo que um município é 
melhor que o outro, estamos dizendo 
que considerando a declaração do 
imposto de renda e a riqueza produzida 
a partir disso, temos vários municípios 
que se destacaram e que demonstram 
que há uma condição de vida adequada 
e muito boa no Vale do Taquari”, 
explica. 

DIVULGAÇÃO

“Tem riqueza sendo produzida na região. 
Temos estruturas de empresas ou de 

conglomerados empresariais que formalizam 
muita renda, pois os nossos municípios têm 

uma renda média muito boa, com qualidade de 
vida associada.”

CINTIA AGOSTINI

renda média da população DE ENCANTADO é de R$ 1.797,95



4 JORNAL OPINIÃO  
14 de agosto DE 2020

claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

DIVULGAÇÃO

Nova rota turística 
é criada no município 

O município terá, em breve, uma nova opção 
em turismo rural. Trata-se do Roteiro Schones 
Haus, de 9km, com a opção de visita a 24 casas 
centenárias nas localidades de Júlio de Castilhos 
Alto e Baixo. A iniciativa conta com a parceria 
do projeto de caminhadas Passeio na Colônia, 
coordenado por Alício de Assunção. Todas as casas 
terão placas identi� cando a família proprietária e 
sua história. Segundo a coordenadora de eventos 
do município, Marlisa Sartori Bratti, o objetivo 
da nova rota, além de preservar o patrimônio 
histórico, é fomentar cada vez mais o turismo 
local. As famílias proprietárias também terão a 
oportunidade de comercializar produtos durante as 
visitas. 

Inscrições para o Kit 
Merenda iniciam na 
segunda-feira

Tem início, na próxima segunda-feira (17), as 
inscrições para o recebimento do Kit Merenda. 
A distribuição será realizada somente durante o 
período de suspensão das aulas devido à pandemia 
do coronavírus. Os pais ou responsáveis por 
alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
inclusive nas escolas comunitárias de Educação 
Infantil, devem fazer a inscrição diretamente na 
escola onde o aluno está matriculado. O prazo 
encerra-se no dia 31 de agosto.  A família que � zer 
a inscrição receberá um kit por mês. A entrega 
dos kits inicia em setembro deste ano, lembrando 
que a primeira doação de alimentos já ocorreu 
anteriormente, quando foram entregues diversos 
alimentos que se encontravam nos estoques das 
escolas. O benefício não deve ser confundido 
como uma cesta básica para a família, pois trata-
se de um conjunto de alimentos que atendem as 
necessidades nutricionais exclusivamente do aluno.

Brigada Militar com 
novo contato

A Brigada Militar de Roca Sales está com um 
novo contato para acionamento. A população pode 
solicitar o atendimento através do telefone (51) 9 
86 41 93 10. Também está em análise a locação de 
um imóvel para abrigar os soldados e parte dos 
equipamentos. O prédio localizado na rua 31 de 
Março foi interditado devido aos danos estruturais 
provocados pela cheia no início do mês de julho. 

turistas 
visitam 
24 casas 
centenárias

Há 75 anos trabalhando pelo BRASIL, o 
Partido Trabalhista Brasileiro comemora a sua 
fundação no ano de 2020. Nessa importante 
celebração, destaca-se o legado de lutas e 
vitórias do Partido, em prol do trabalhador e 
do empreendedor. Getúlio Vargas, fundador 
e líder do PTB, deixou esse legado, com a 
seguinte a� rmação: “Mais cedo ou mais tarde, 
o meu destino estará encerrado, mas o Partido 
Trabalhista Brasileiro � cará além da minha vida, 
assegurando a imortalidade dos sentimentos 
que o criaram e da necessidade nacional que o 
estruturou”.

E hoje, passados 75 anos, o PTB continua 
sendo um Partido Reformista, à frente de 
seu tempo, constrói pontes e não barreiras e 
permanece leal a seu nome, ao seu legado e a 
Nação.

Nas idas e vindas, o PTB ressurgiu com o 
fenômeno eleitoral Sérgio Zambiasi, devendo o 
reconhecimento ao grande mestre.

O Partido Trabalhista Brasileiro tem por 
objetivo se fortalecer cada vez mais como 
agremiação partidária, para que assim, com 
entusiasmo e perseverança redobradas, possamos 
ajudar a construir um Município digno, justo e 
próspero para os (as) cidadãos(ãs) roca-salenses.

Com esse intuito, hoje voltamos a construir 
um passo importante na história pública  política 
de Roca Sales, reconhecidos como militância 
forte e aguerrida, com grandes lideranças 
� dedignos ao nosso Partido.

O trabalho não pode parar, mas com 
experiência, sabedoria, educação e seriedade, 
tudo o que o povo de Roca Sales merece.

Na linha do tempo do PTB de Roca Sales, 
com organização e estruturação forte para o ano 
de eleição municipal, os nossos representantes 
à vaga de prefeito e vice-prefeito, são os pré-
candidatos Antônio Valesan (Pegari) e Ivair 
Zanchetti, que será o ano da consagração, com a 
aprovação e o apoiamento da população Roca-
salense, e com o compromisso de trabalhar pelo 

ROCA SALES

pegari e ivair são pré-
candidatos à majoritária

povo e para o povo. Também, receberá o apoio 
do partido PSDB.

Conclamamos aqueles que compartilham 
da ideia de que é possível conduzir de forma 
diferente e transparente este Município, para se 
juntarem a nós. Teremos uma grande tarefa para 
realizar: Reerguer Roca Sales, juntos.

Na noite de quarta-feira (12), para consagrar 
a candidatura, foram lançados Pegari e Ivair 
pelo PTB, os pré-candidatos à majoritária do 
Município de Roca Sales.

ADRIANA VIDAL

anúncio foi feito 
em reunião nesta semana

A prefeita de Doutor Ricardo, Catea 
Rolante, usou o Facebook para reveler 
que não vai concorrer à reeleição. 

Con� ra o comunicado:

“É com gratidão e respeito que 
venho anunciar que não concorrerei à 
reeleição. Essa maravilhosa cidade me 
permitiu ajudá-la a crescer desde sua 
emancipação, de vereadora a prefeita, 
cargos que exerci com muito orgulho. 
Ciente de ter deixado minha marca na 
história do município nesses quatro anos 
de grandes conquistas, decido por apoiar 

a renovação e a oxigenação de ideias 
na veia pública de Doutor Ricardo. 
Mas não concorrer não signi� ca que 
me ausentarei; signi� ca que continuarei 
com a luta e valorização da mulher 
na política, apoiando o crescimento 
do nosso lugar. Agradeço a cada um 
dos ricardenses que me apoiaram 
e criticaram, me fortaleceram e me 
auxiliaram na condução para um 
Doutor Ricardo cada vez melhor e mais 
humano. Deixo meu coração e meu 
amor a todos. 

Um até logo.”

doutor ricardo

prefeita catea não 
vai à reeleição

catea anunciou 
decisão na rede 

social

DIVULGAÇÃO
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

bastidores da política

Denúncias 
Entrevistado pela 

Rádio Encantado, 
nesta semana, o 
assessor jurídico da 
Administração de 
Relvado, Gustavo 
Mezzomo, con� rmou 
que durante a atual 
gestão de Odi 
Lorenzini a oposição 
ao governo ingressou 
junto ao Ministério 
Público (MP) com 
238 denúncias. 

Infundadas 
Conforme 

Mezzomo, todas 
as denúncias são 
infundadas, tanto que 
foram explicadas e 
arquivadas pelo MP. 

PSDB/MDB
Uma das 

possibilidades que 
cresce a cada dia 
é que o MDB de 
Encantado indique o 
nome do candidato 
a vice-prefeito na 
chapa de Adroaldo 
Conzatti, que deverá 
ser candidato à 
reeleição.

Isenção 
Tramita na 

Câmara de Vereadores 
de Muçum projeto 
de lei que autoriza 
a cobrança somente 
do valor da taxa 
mínima do consumo 
de água durante o 
mês de agosto. Os 
bene� ciados seriam 
as famílias atingidas 
pela enchente no mês 
de julho.  

Emenda 
Os vereadores Alex 

Colossi, Adair Villa, 
Gilmar Marcolin e 
Alberto Barrônio 
apresentaram emenda 
ao projeto sugerindo 
a isenção do consumo 
para as próximas 
três contas, relativas 
aos meses de agosto, 
setembro e outubro. 

Transportes 
Tramita na câmara o projeto que 

autoriza o pagamento antecipado do 
valor mensal devido pelo município 
de Muçum, conforme estabelecido em 
contrato, às empresas contratadas para 
a prestação de serviços de transporte 
escolar.

Parcial 
Pelo projeto, o município � ca 

autorizado ao pagamento antecipado 
do valor correspondente às despesas 
mensais e � xas, limitado a 30% do 
valor de cada roteiro contratado.

Compensação 
A compensação do valor 

antecipado será efetuada a partir do 
retorno das atividades escolares na 
rede municipal de ensino.

Contas 
Está na Câmara de Vereadores 

de Muçum a prestação de contas 
do exercício � nanceiro de 2017. O 
parecer do Tribunal de Contas (TC) 
recomenda aprovação com ressalvas 
mediante o pagamento de multas. 
A matéria será votada nas próximas 
sessões. 

Prestando contas 
Os moradores do bairro São 

José, em Muçum, comunicam os 
ganhadores da rifa do padroeiro 
realizada recentemente.

1º número 674: Lauro Fronchetti; 
2º número 867: Bruna Lorenzi;
3º número 005: Lurdes Zanon;
4º número 814: Rejane Cuciolli;
5º número 457: Joseli 

Bombassaro.

Táxis 
O vereador Gilmar Marcolin 

solicitou informações da lista de 
automóveis que prestam serviço de 
aluguel (táxis) no município, bem como 
as placas que estão em atividade e a 
lista dos responsáveis com os endereços. 

Antigo 
Aliás, esta é uma das lutas 

antigas do vereador. Fazer com que 
a população seja atendida por quem 
realmente tem a placa e os benefícios. 
Até porque ao anoitecer os carros 
são recolhidos às garagens. A partir 
deste horário vira tarefa de gincana a 
localização de um para o transporte de 
passageiros. 

Livros
A Biblioteca Municipal Rui Barbosa de Muçum 

adquiriu 40 novos livros. A aquisição decorre da 
perda de parte do acervo durante a enchente do dia 
08 de julho.

Semana Farroupilha
A pandemia da Covid-19 determinou o 

cancelamento da Semana Farroupilha de Muçum. 
Nesta semana, a Administração Municipal emitiu 
nota o� cial de cancelamento dos festejos Farroupilhas. 
Com isso, o evento - considerado o maior do interior 
do Estado - sofre a interrupção por dois anos, pois em 
2019 também não foi realizado. 

pandemia 
obrigou o 
cancelamento 
do evento

ARQUIVO JO
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Eleições de Encantado
PESQUISAS APONTAM FAVORITOS

As de� nições dos possíveis candidatos à Prefeitura de Encantado 
no pleito de 15 de novembro continuam monopolizando os 
debates e análises internas dos partidos. No PSDB, do prefeito 

Adroaldo Conzatti; no PP, do ex-prefeito Paulo Costi e do atual vice 
Enoir Cardoso e no chamado G5 (Grupo que reúne cinco partidos, 
MDB, PTB, PDT, PSB e PT). Agora está entrando no jogo a pesquisa 

eleitoral, que não serve apenas para avaliar estatisticamente os votos 
do político. É usada também para averiguar o nível de aceitação 
ou concordância com os projetos do Prefeito e as ações dos partidos 
que lhe dão sustentação. Os partidos fazem uso dos resultados das 
pesquisas e enquetes eleitorais, para orientar suas campanhas visando 
convencer os eleitores a votar na legenda.

FAVORITOS
As pesquisas promovidas pelos 

partidos de Encantado demonstram os 
candidatos com potencial eleitoral para 
o embate das urnas. Essas sondagens 
promovidas pelos partidos visam de� nir 
suas estratégias e escolha de candidatos 
e não são destinadas à divulgação. Na 
situação da política de Encantado, o 
recolhimento de informações junto à 
população pode in� uenciar e balizar 
uma possível candidatura consensual, 
conforme revelado pelo Jornal Opinião 
e rádio Encantado na semana passada. 
Segundo a coluna apurou, levantamentos 
recentes apontam um expressivo 
favoritismo do atual prefeito, � cando 
numa colocação mais abaixo, o ex-
prefeito Paulo Costi. Depois aparece o 
vice-prefeito Enoir Cardoso. Seguem 
ainda em outra faixa, Jonas Calvi, do 
PTB – que concorreu a vice-prefeito na 
eleição passada, coligado com Agostinho 
Orsolin, do PMDB –e os vereadores 
Luciano Moresco (PT) e Andressa 
Cristina de Souza, a Yê (MDB), sendo 
ainda citados os demais vereadores. É 
bom observar que pesquisa eleitoral 
representa uma fotogra� a do momento 
atual. Após o início da campanha todo o 
cenário pode ser modi� cado. Portanto, 
um bom posicionamento perante o 
eleitorado ainda não é uma certeza de 
vitória na eleição.

EXPERIENTES
Nesse quadro inicial do processo 

eleitoral, os resultados das sondagens 
mostram que o eleitor encantadense 
mantém o seu processo de escolha. Ou 
seja, historicamente, vota em políticos 
experientes que já ocuparam a Che� a do 
Executivo e exerceram cargos públicos. 
Isso � ca evidenciado quando se constata 
que os dois políticos mais reverenciados 
são o prefeito Conzatti e o ex-prefeito 
Paulo Costi. Depreende-se então que não 
existe espaço para o surgimento de um 
candidato fora do contexto da política 
tradicional. Tipo um “paraquedista”, 
um candidato que “não comeu poeira” 
em visitas, contatos, reuniões, eventos e 
comícios. Para ter êxito, o candidato tem 
que exibir um currículo e experiência 
como gestor. Vale pretendentes em 
futuras eleições: o interessado em seguir 
carreira política deve começar buscando 
uma vaga na Câmara Municipal e depois 
se cacifar na busca por espaços maiores. 

CONSENSO
O consenso para a candidatura única continua 

sendo a pauta principal de diversos encontros. Tem 
havido reuniões entre as lideranças dos partidos do 
G5, que virou uma espécie de noiva a ser disputada 
pelas demais legendas, com o PP e com o PSDB de 
Adroaldo Conzatti. Um dos políticos que esteve nos 
diversos encontros realizados na semana passada 
e nesta semana, avaliou que existe um clima 
surpreendentemente positivo para o entendimento. 
Observou que notou no atual prefeito, muito 
bem colocado nas pesquisas, a disposição para 
trabalhar pelo consenso, sem a imposição de seu 
próprio nome, concordando com a ideia de que 
Encantado precisa se adequar à nova realidade 
política objetivando superar as di� culdades. Nas 
suas manifestações, o prefeito apenas coloca como 
“exigência” o compromisso de continuidade de 
projetos importantes ao desenvolvimento do 
município, alguns já iniciados na sua gestão e que 
� caram suspensos em função da pandemia. O 
consenso ainda não discute nomes, mas a estratégia 
parte do pressuposto de que os três principais 
partidos, PSDB, PP e MDB, não indicariam o 
candidato à Che� a do Executivo. 

DIFICULDADES
Os defensores e avalistas desse entendimento, 

admitem que até a formatação da candidatura única 
existem profundas di� culdades. Mas, acreditam que 
podem ser superadas, em nome de um bem maior. 
Os problemas apontados decorrem de rivalidades 
do passado em disputas eleitorais acirradas e 
diante de pretensões de políticos que almejam 
seguir a carreira, para fortalecer e consolidar sua 
liderança. Nesse sentido, entendo que as pretensões 
de possíveis postulantes são legítimas e não se 
pode exigir que pessoas integradas e envolvidas 
em projetos político-partidários abram mão de 
suas aspirações. Outro aspecto contrário a um 
candidato consensual foi apontado por políticos do 
MDB. Refere-se aos critérios a serem observados 
na formação do futuro Governo, bem como a 
escolha de um candidato que não seja � liado 
aos três maiores partidos, MDB, PP e PSDB. 
São observações pertinentes, diante do desa� o 
na estruturação de um Governo compartilhado. 
Certamente terão obstáculos diante de pressões no 
preenchimento de cargos e Secretarias, bem como 
na de� nição de normas para a gestão. A construção 
do entendimentonão poderá ocorrer com a criação 
de mais cargos e pastas a serem distribuídos 
entre os partidos. Isso seria um mal maior que 
comprometeria a gestão e inviabilizaria projetos 
e programas pelo direcionamento de recursos 
para abrigar mais pessoas e despesas em novas 
estruturas na administração. Como se trata de uma 
decisão complexa que envolve muitos fatores, as 
reuniões continuarão na próxima semana.

ELEIÇÕES SÃO 
IMPORTANTES

Quando os encantadenses 
irão às urnas, devem ter em 
mente a responsabilidade 
de escolher candidatos 
que representam melhor 
os seus interesses e os 
do município. Pois é na 
cidade onde são aplicadas 
as políticas públicas 
que mais in� uenciam a 
vivência dos cidadãos. 
Os prefeitos e vereadores 
exercem um importante 
papel na implementação 
desses programas na saúde, 
educação, infraestrutura, 
etc., mesmo que sejam 
dos Governos Federal 
e Estadual. Ao eleger 
esses gestores públicos, o 
cidadão determina como 
será a qualidade de vida 
da população e poderá 
acompanhar e � scalizar a 
execução de projetos e os 
gastos da municipalidade. 
É sempre bom destacar que 
o dinheiro da Prefeitura 
vem dos impostos do povo. 
Mas, na eleição é preciso ter 
cuidado redobrado, pois em 
uma relação mais próxima 
é frequente que candidatos 
tentem conquistar o voto 
através da troca de favores. 
Se um candidato oferecer 
materiais de construção, 
cesta básica, ou qualquer 
outro produto ou serviço 
em troca de voto, ele está 
cometendo um grave crime 
eleitoral.

ELEIÇÕES DE 
ENCANTADO

Amanhã, às 11h, o 
colunista estará no programa 
Panorama 1580, da Rádio 
Encantado, apresentado 
pelo repórter Henrique 
Pedersini. Serão debatidos os 
cenários mais em evidência 
da eleição municipal 
de Encantado, com a 
participação de integrantes 
dos partidos do G5.
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ESCOLA DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES de encantado

“É UMA ESCOLA PARA APRENDER 
JUNTOS”, DIZ SECRETÁRIA GREICY

Inspirada no sistema de ensino 
da cidade de Sobral, no Ceará, a 
Escola de Formação Permanente de 
Professores de Encantado (EFPEE) 
mantém as atividades semanais em 
três salas, no quarto andar do Centro 
Administrativo Municipal. Atualmente, 
são 75 professores que participam dos 
encontros que ocorrem de segunda a 
quinta-feira. Ao Opinião, a secretária 
de Educação, Greicy Weschenfelder, dá 
mais detalhes sobre o trabalho.

JO - Como você avalia o trabalho 
da Escola?

Greicy - A escola de Formação 
Permanente de Professores de 
Encantado (EFPEE) é uma realidade 
e, com a ajuda dos profissionais, vai se 
ajustando para melhorar a qualidade 
do ensino de Encantado. A ideia foi 
lançada e, claro, ainda há ajustes a 
fazer. Semanalmente, os professores 
participam da formação em serviço. 
A ideia é uma cultura de trabalho 
coletivo, de responsabilidade de todos.

JO - Qual é o objetivo?
Greicy - Planejar em pares para que 

o conteúdo seja o mesmo em todas as 
escolas. Ou seja, o aluno que estuda 
em Palmas vai ter o direito ao mesmo 
conhecimento que o aluno que estuda 
no Centro. As estratégias do professores 
variam conforme as realidades e, na 
EFPPE,  são traçadas e melhoradas. 
A troca entre os professores é muito 
rica. Ocorre uma “autoformação”. 
Eu (professor) cresço com o outro. 
Refletir em conjunto sobre a prática 
é indispensável para que o professor 
melhore sua prática e seu desempenho 
profissional. Automaticamente, o 
aluno receberá uma excelente aula 
em todas as nossas escolas. Cabe 
ressaltar que essas horas de estudo são 
um espaço amplo e confortável e um 
campo fértil para o compartilhamento 
de experiências. A troca de ideias 
é requisito para teorizar na prática. 
É uma escola para aprender junto. 
Também para fortificar a ideia de Rede.  

JO - Mesmo com os desafios da 
pandemia, quais os resultados que 
vocês já observam?

Greicy - Em meio à pandemia, esse 
tem sido um importante momento 
para juntos pensarmos em estratégias 
para que os alunos participem das 
aulas remotas, para adaptação de 
conteúdos, para eleger os conteúdos 
que serão ministrados. De fato, perdas 
pedagógicas vão haver e o esforço 
da Rede tem sido para que as aulas 
cheguem a todos os alunos e de uma 
forma que consigamos resultados. 
O ano é atípico, mas com união fica 

mais fácil. Percebemos, na EFPPE, 
que há união e muita riqueza de 
conhecimento. A ideia de ter momento 
exclusivo de estudo e planejamento 
de aulas é desejo real de todo docente, 
pois sabemos que nossos contratos e 
concurso são para o município e não 
para determinada escola. Então, nosso 
desafio - e a EFPPE também contribui 
para isso - é ter aulas qualificadas em 
todas nossas escolas. 

JO – A Escola é uma referência que 
vocês trazem de Sobral-CE?

Greicy – Sim. A partir, também da 
busca por diferenciais na educação, 
descobrimos o modelo implantado há 
anos em Sobral. Inicialmente, chamou 
a atenção que, na Univates, os melhores 
resultados no vestibular de Medicina 
vinham do Ceará, mais precisamente de 
Sobral. Chamou atenção também que 
o melhor Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) é de lá. 
Afora outras iniciativas que vem de 
uma longa caminhada que nos fizeram 
chegar até Sobral. E algo que é muito 
ressaltado lá é a Escola de Formação. 

JO – Quais os próximos desafios?
A ideia sempre é avançar. E pensar 

no aluno. Os profissionais de Educação 
de Encantado fazem a Escola de 
Formação Permanente de Professores, 
junto às direções e equipe da secretaria,   
ter resultados. Toda mudança gera 
certo desconforto, mas quando o 
objetivo visa à qualidade do ensino 
todos abraçam a causa.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

greicy weschenfelder

“(O objetivo é) Planejar em pares para que o 
conteúdo seja o mesmo em todas as escolas. 
Ou seja, o aluno que estuda em Palmas vai 

ter o direito ao mesmo conhecimento que o 
aluno que estuda no Centro.”

greicy weschenfelder 

setenta e cinco professores participam das atividades

escola está instalada no quarto  
andar do Centro administrativo

encontros ocorrem de segunda a quinta-feira

ARQUIVO JO
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região

Nova Bréscia 

Concluída reforma no 
ambulatório da UBS

 A reforma na sede do Ambulatório 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
iniciada há cerca de uma semana está 
concluída. Agora, a sala está com o 
dobro do tamanho que tinha antes. 
Novas macas foram adicionadas, o 
que permitiu a otimização do espaço 
onde os pacientes permanecem 
em observação. Além disso, com a 
ampliação, a equipe de profissionais 
consegue circular pelo espaço com mais 
facilidade. 

Vale lembrar que o Ambulatório 
da UBS, que passou por reforma, é 
utilizado para triagem de pacientes 
que buscam consultas de rotina e 
outros procedimentos. Pacientes com 
sintomas da Covid-19 são atendidos 
no Ambulatório de Atendimento de 
Síndromes Respiratórias, localizado 

ao lado da UBS, que segue com 
atendimento normal. 

Quem precisar de atendimento na 
UBS deve entrar em contato antes de 
sair de casa pelos fones (51) 3757-1570 
ou (51) 98182-6927, para que a equipe 
forneça as orientações necessárias. 
Neste momento de pandemia, evitar 
a circulação de um grande número de 
pacientes na Unidade é uma forma de 
prevenir a disseminação do vírus. 

 Em caso de identificação de febre, 
tosse, coriza, falta de ar ou dor de 
garganta, a Unidade de Saúde deve 
ser informada, para que seja feito 
o agendamento do atendimento. 
O Ambulatório Covid funciona de 
segunda à sexta-feira, das 7h30min às 
11h e das 13h30min às 17h.

reforma está concluída

nova bréscia

R$ 60 mil mensais para 
ações da covid-19

Nova Bréscia deve receber recurso 
Federal no valor de R$ 60 mil mensais, 
pelo período de três meses, enviado 
pelo Ministério da Saúde (MS), para 
investimentos em ações de combate 
e prevenção ao novo Coronavírus 
(Covid-19). 

O valor será recebido graças ao 
credenciamento do Ambulatório 
de Atendimento de Síndromes 
Respiratórias (Ambulatório Covid) 

junto ao MS. A partir do cadastro, 
novos recursos poderão ser enviados 
pela União ao Município. 

Para que o credenciamento pudesse 
ser efetivado pelo Ministério, a 
Secretaria de Saúde precisou realizar 
a contratação de uma equipe de 
atendimento para o Ambulatório. Com 
a chegada de duas profissionais de 
enfermagem, no início do mês, a equipe 
está completa. 

Roca Sales 

Prefeitura abriu 
inscrições para 
o Kit Merenda

A Prefeitura Municipal de Roca 
Sales, por meio da Secretaria de 
Educação, comunica a todos os pais ou 
responsáveis pelos alunos matriculados 
na Rede Municipal de Ensino, inclusive 
nas Escolas Comunitárias de Educação 
Infantil, a abertura das inscrições 
para o recebimento do “Kit Merenda”, 
conforme Edital 017/20, de 11 de 
agosto de 2020, que está disponível na 
site da Prefeitura www.rocasales-rs.
com.br.

O Kit Merenda é um conjunto de 
gêneros alimentícios básicos para o 
estudante da rede pública municipal 
e segue as orientação da Resolução nº 
2, de 9 de abril de 2020 do FNDE. A 
distribuição será realizada somente 
durante o período de suspensão de 
aulas devido ao novo Coronavírus 
(COVID-19) e é uma, dentre tantas 
outras medidas adotadas pelo 
município para o enfrentamento da 
pandemia.

O benefício será distribuído para 
as famílias que tiverem interesse 
em receber, cujos filhos estejam 
matriculados na escola da rede 
municipal de ensino, inclusive as 
comunitárias. O cadastro poderá ser 
feito diretamente na escola onde o 
aluno está matriculado, do dia 17 de 
agosto até o dia 31 de agosto deste ano. 

O kit foi elaborado pela nutricionista 
da Prefeitura e contém os seguintes 

itens: dois quilos de arroz branco; 
um quilo de feijão; 500g de macarrão 
espaguete; um quilo de farinha de 
milho; 900ml de óleo de soja; dois litros 
de leite longa vida UHT Integral; um 
quilo de batata inglesa; 700g de pão 
fatiado; 350g de biscoito colonial; um 
quilo de cebola; um quilo de cenoura; 
600g de polpa de tomate; dois quilos de 
laranja ou bergamota e uma dúzia de 
ovos. 

A família que fizer a inscrição 
receberá um kit por mês. A entrega 
dos kits inicia em setembro deste ano. 
A primeira doação de alimentos já 
ocorreu anteriormente, onde foram 
entregues diversos alimentos que se 
encontravam nos estoques das escolas. 
O benefício não dever ser confundido 
como uma cesta básica para a família, 
pois trata-se de um conjunto de 
alimentos que atendem as necessidades 
nutricionais exclusivamente do aluno.

As Escolas Comunitárias de 
Educação Infantil Pingo de Gente, 
Primeiros Passos, Sonhos Infantil e 
Arco Íris funcionarão no dia 19 de 
agosto das 9h às 16h30min, sem fechar 
ao meio - dia, para o atendimento 
aos pais referente a inscrição do 
recebimento do Kit Merenda. Já as 
Escolas Municipais de Educação 
Infantil Crescendo Feliz e Cantinho da 
Amizade funcionam nos dias 20 e 21 de 
agosto, das 6h15min às 18h.

acesse rdencantado.
com.br e fique bem 

informado 

FOTOS:DIVULGAÇÃO
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ENCANTADO enchente e saída de empresas também foram assuntos na sessão

Partidos do G5 propõem 
consenso a PP e PSDB
A possibilidade de consenso 

nas eleições de Encantado 
voltou à pauta na sessão da 

Câmara de Encantado na segunda-
feira (10). Mais uma vez, o encontro 
ocorreu por videoconferência, com os 
parlamentares em suas casas. 

Para Cláudio Roberto da Silva 
(MDB), o consenso seria a grande 
contribuição da classe política para 
a pandemia. Ele disse que falava em 
nome dos cinco partidos que há mais 
dias vêm se reunindo para discutir 
propostas para administrar Encantado. 
O G5, como está sendo chamado, é 
formado por MDB, PTB, PDT, PSB e 
PT e, conforme Cláudio, na reunião 
de domingo (9) à noite, na Casa de 
Pedra, de propriedade da família Calvi, 
ficou acertado que nesta semana o PP 
de Paulo Costi e o PSDB do prefeito 
Adroaldo Conzatti seriam procurados 
para propor a união. “Somos a favor de 
abrir mão de alguns projetos pessoais 
e partidários em favor do coletivo. 

Entendo que uma divisão neste 
momento não acrescentaria em nada. 
Não vejo dificuldade em sentar todo 
mundo e encontrar uma pauta comum”, 
salientou Cláudio.

Sander Bertozzi e Diego Pretto (PP), 
que há mais tempo defendem uma 
chapa única, voltaram a se manifestar. 
“Imagino que o consenso vai dar voz 
à união, sem picuinhas. Podemos 
dar um passo mais radical ainda que 
é o consenso para vereadores”, falou 
Diego. Sander destacou o trabalho de 
todas administrações, cada um com 
características diferentes. “Temos que 
pensar no meio termo, se livrar das 
vaidades, das divisões”, ponderou. J’a 
Luciano Moresco (PT) entende que é 
o momento para se dar oportunidade 
ao consenso. “Vejo com bem menos 
dificuldade que no passado. Devemos 
antecipar esse debate”, sugeriu.

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

Contrário, só uma 
condição faz Celso 
mudar de ideia

Celso Cauduro (MDB) mais uma vez mostrou-
se contrário ao consenso e não concordou com 
os argumentos do colega de partido. “Eu nem 
sabia que tinha reunião. Também se soubesse, 
talvez nem iria. O Cláudio responde por ele. Eu 
respondo por mim. Continuo contra o consenso, 
porque tu vais tirar a autonomia do cidadão 
de escolher se ele quer ou se não quer. E acho 
que hoje o cidadão não quer consenso. Ele quer 
escolher a pessoa para ficar ali dentro. Se tiver que 
ter consenso, se eu for favorável, vamos fazer o 
seguinte. Prefeito de um partido e para trabalhar 
na prefeitura, secretário e CC, nenhuma pessoa 
deve ser filiada a partido. Se for assim, sou a favor 
agora ao consenso”, comentou Celso.

“RECURSO 
PARA 
FAMÍLIAS 
ATINGIDAS 
PELA 
ENCHENTE 
JÁ TERIA 
ACABADO”, 
DIZ MARINO

Marino Deves (PP) 
afirmou que poucas 
famílias atingidas pela 
enchente histórica têm 
recebido os R$ 2 mil 
referentes ao benefício 
da Administração 
Municipal para 
a reconstrução 
das casas. ‘’Há 
informações também 
que o recurso de 
R$ 220 mil já teria 
acabado. É obrigação 
do Poder Público 
estender a mão a essas 
famílias que estão 
passando por tantas 
dificuldades’’, disse 
Deves. Para Moacir 
Tramontini (PTB), o 
valor de R$ 220 mil 
pouco serviu para 
cobrir as despesas. “E 
a Câmara se colocou 
à disposição para 
ajudar”, acrescentou. 
“É um projeto fraco, 
capenga, que não 
atende nem um décimo 
das necessidades das 
famílias. É lamentável 
que o prefeito não 
tenha aceito as nossas 
emendas”, completou 
o presidente Valdecir 
Cardoso.

Marino preocupado 
com saída de empresa

Marino Deves (PP) afirmou que a empresa Quitanda, fabricante de biscoitos e 
bolachas, está saindo de Encantado. O motivo, segundo ele, é a falta de apoio da 
Administração Municipal. “Tem 39 empregados, faturamento de R$ 4 milhões. O 
aluguel da fábrica e do estoque chega a R$ 10 mil. Não podemos admitir a saída”, apelou.

Yê destaca início 
da ciclovia

Andresa de Souza/Yê (MDB) parabenizou o 
Executivo pelo início da obra da ciclovia na ERS 332, 
em Jacarezinho. Ela citou que recursos vieram de 
emenda do deputado federal Alceu Moreira.

Proposta é que PSDB, 
PP e MDB não indiquem 
candidatos a prefeito e vice

Em nota encaminhada ao Opinião, o Grupo dos Cinco 
Partidos (PTB, PDT, MDB, PT e PSB) confirmou que apresentou 
a proposta a PP e PSDB nesta semana. Confira o texto na íntegra.

“Nos reunimos com o PP na terça-feira (11) e com o PSDB na 
quarta-feira (12). Nesses encontros propomos - o Grupo dos 5 - 
oficialmente a eles a possibilidade de compormos um consenso. 
Nas duas reuniões surgiram questionamentos sobre a forma como 
se daria isso. A nossa proposta original de consenso sugere que, 
na majoritária, não estejam representados o PSDB/PP/MDB, 
pois entendemos que, caso tenha um integrante desses partidos 
na majoritária, os outros dois não aceitariam, muito em razão 
de uma “rivalidade histórica”. E pelas conversas que tivemos, a 
nossa avaliação estava correta. Achamos positiva a reação dos dois 
grupos. 

Nossa compreensão para propor o consenso tem algumas 
justificativas: vivemos um momento totalmente atípico, onde a 
regra sugerida pelos profissionais de saúde é a do maior isolamento 
social possível, como forma de reduzir a transmissão do vírus. 
Como falar com o cidadão individualmente ou em grupo, 
apresentando propostas de gestão, com uma orientação contrária? 

Em alcançando o consenso, teria tempo para, no período que 

seria dedicado à campanha, trabalhando o convencimento a 
partir de nomes, focarmos em discutir e construir um projeto de 
desenvolvimento social e econômico para o município, que pode se 
estender para os próximos 15/20 anos. 

Uma das bases do consenso, pensando na sua aprovação 
e posterior execução, seria através de um processo de ampla 
participação da sociedade, dos conselhos oficiais já existentes e da 
criação de um conselho político, que além de propor ações, teria 
uma função de monitorar a execução do projeto de gestão. 

De alguma forma (ainda a estudar) todos os partidos políticos 
de Encantado teriam espaço de participação no governo, no 
sentido de construir e executar o projeto planejado e elaborado a 
partir da ampla participação coletiva que entendemos, poderia ser 
para três a quatro mandatos.

Num projeto de gestão baseada no consenso, as figuras políticas, 
individualmente, personalisticamente, teriam menos relevância em 
relação a uma ampla participação social e coletiva. Em nenhum 
momento, a oficialização da proposta de consenso significa não 
reconhecer o mérito das gestões em curso ou anteriores.

Grupo dos 5
PTB/PDT/MDB/PT/PSB”

ELDO PRÉ-
CANDIDATO

O coordenador 
da Casa de Cultura 
e responsável 
pela Ouvidoria 
da Administração 
Municipal de Encantado, 
Eldo Orlandini, pediu 
exoneração dos cargos 
para ser pré-candidato 
do PSDB a vereador.
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encantadoentrevistas foram ao ar na rádio encantado

MDB, PTB, PDT, PT, PSB E DEM
O que pensam os políticos 
sobre as eleições 2020

O Grupo Encantado de Comunicação 
(GECom) realizou, nas últimas 
semanas, uma série de entrevistas com 
presidentes e representantes dos partidos 
de Encantado. As conversas foram ao 
ar pela Rádio Encantado e conduzidas 
pelo apresentador do programa Bom Dia 
Região dos Vales, Henrique Pedersini. A 

pauta tratou dos preparativos das siglas 
para as eleições desse ano. 

Nas duas edições passadas, o Opinião 
reproduziu na íntegra as entrevistas 
de Paulo Costi, presidente do PP e 
ex-prefeito de quatro mandatos, e de 
Joanete Masiero, integrante do PSDB 
e ex-secretária da Administração de 

Adroaldo Conzatti.
Agora, a convite do Opinião, Pedersini 

selecionou os principais momentos das 
conversas com Cláudio Roberto da Silva 
(MDB), Everaldo Delazeri (PDT), José 
Calvi (PTB), Luciano Moresco (PT), 
Gilberto Luis Zanatta (PSB) e Nivaldo 
Magagnin (DEM).

Cláudio Roberto  
da Silva | MDB

Dar espaço para 
outros NOMES

“Eu preciso dar para os meus amigos 
a opção deles votarem em outro. Há 20 
anos que eles votam no Negrão da Bila. 
Vou dar um tempo. Tem moleque, filho 
de amigo meu, que não teve chance de 
votar em outra pessoa. Penso que o meu 
ciclo como vereador se encerrou. Pelo 
menos por hora. É uma decisão pessoal. 
Vem no mesmo bojo de escolher morar 
em Linha Auxiliadora, de ter um pouco 
mais de tranquilidade, primar pela 
qualidade de vida, e deixar aberto para 
o partido, para as lideranças. Tem muito 
emedebista bom, querendo colocar o 
nome à disposição. Acho que minha 
contribuição, dentro do que deu para fazer, eu fiz. Não estou largando a política. Estou 
dando um tempo. Eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos. Não tenho 
problema com a justiça, que impeça a candidatura. É decisão pessoal. Tem que haver a 
renovação. Quando eu peço que haja renovação nas lideranças do MDB, eu tenho que 
me incluir. Tenho que proporcionar a abertura de espaço. É perceber que é o momento 
de esperar um pouco, ver como as coisas se desenrolam.”

Simpatia ao  
governo Lula

“Muitas pessoas me cobram minha posição em rede social, que por ser 
presidente do MDB não posso ser simpatizante do Lula. Não sei onde está escrito 
isso. Não estou causando nenhuma infidelidade partidária. O MDB foi vice, 
apoiou e deu sustentação ao governo Lula e ao governo Dilma. Por ser do MDB, 
tu deves fidelidade ao MDB. Não está proibido de ter que concordar, de discordar. 
Não perdi minha capacidade de análise crítica da situação brasileira. Não estou 
privado das minhas faculdades mentais e não estou obrigado a seguir esta ou 
aquela corrente de forma imperiosa.”

José Calvi | PTB

A relação 
com o PP

“O que aconteceu foi que no 
último ano de governo se dizia que, 
ao natural, eu seria o candidato. O 
prefeito Paulo (Costi) sempre dizia 
que eu seria o candidato, mas depois 
optou pelo Adroaldo. Ali houve um 
choque, inclusive, na sociedade, com 
filiados do PP. Para não sair do poder, 
os líderes do PP começaram a induzir 
o eleitorado a votar numa pessoa que 
há mais de 20 anos foram contra, que 
falavam mal, que desprezavam e se 
juntaram para não sair do Palácio. 
Isso foi que aconteceu. O PP procurou 
o Adroaldo, se falaram, e quando 
vieram falar com o PTB já tinham 
feito o acordo, já tinham acertado com o Adroaldo que eles seriam o vice. Depois, 
conversa vai, conversa vem, aceitamos a concorrer junto com o Baixinho (Orsolin, 
do MDB). Depois que acertaram com o Adroaldo, chamaram o Beto Turatti e o 
Jorge (Calvi), que era o presidente do PTB. O Beto chegou a sugerir o nome do 
Jonas (Calvi), mas disseram que já estavam coligados com o Adroaldo. E logo 
em seguida começaram os arrependimentos. Isso era uma coisa natural, porque 
eles conheciam o Adroaldo e diziam que conheciam o sistema do Adroaldo. O 
Adroaldo tem um trancão de administração, é uma pessoa de visão, faz a coisa 
andar e aí começaram os senões dentro da coligação.” 

O PTB no governo com o PP
“O PTB, quando fomos vice nos dois mandatos, eu trabalhei. Dentro da 

Prefeitura, o pessoal sabia. Eu tinha algumas restrições porque cobrava das 
pessoas. Eu era uma das pessoas que cobrava. O prefeito dizia ‘eu preciso fazer 
isso’. Eu ia e fazia. Trabalhávamos assim. Não tenho mágoa nem do Paulo e nem 
do PP. Isso já foi superado por mim. Não podemos guardar rancor de ninguém. 
Porque a gente mesmo vai ficar mal, vai sofrer porque se está odiando outra 
pessoa. Faz parte do jogo político e agora está sendo jogado de novo. As peças 
estão no tabuleiro. Tem peões e tem também os cavalos que empurram. O PTB foi 
um partido que sempre ajudou a empurrar nas eleições. Mas achávamos que nós 
teríamos a oportunidade. Mesmo perdendo as eleições. Era uma eleição muito 
difícil de ganhar do Adroaldo. Tínhamos essa noção se teríamos ficado juntos. Mas 
agora estaríamos mais fortes, em condições de ganhar uma eleição independente 
de quem seria o nosso adversário. Isso foi postergado e a cúpula do PP na época 
entendeu que seria importante ficar no mandato. E agora está tentando de novo. O 
Paulo, que é o presidente do partido, está fazendo a coisa certa para o partido dele. 
Está conversando, está articulando para que o PP continue no poder.”

“Não estou largando a política. Estou dando um 
tempo. Eu estou em pleno gozo dos meus direitos 
políticos. Não tenho problema com a justiça, que 

impeça a candidatura.”

Cláudio Roberto da Silva

continua nas páginas 11 e 12

FOTOS: ARQUIVO JO
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Formador  
de líderes

“O PDT tem um histórico de 
formação de excelentes líderes. Posso 
citar alguns. O nosso amigo Marino 
Deves, foi criado pelo PDT. O Eder 
Boaro também. A Jaqueline (Taborda), 
com o mesmo propósito, foi criada 
dentro do PDT. É uma liderança 
que o município tem. O partido não 
pode ser egoísta a ponto de achar que 
porque criou uma liderança tem que 
achar que ela deva estar eternamente 
com ele. O partido é importante 
na conjuntura democrática de uma 
sociedade. As pessoas têm que 
entender isso. Quando formamos 
um líder, a gente não forma só para nós, para consumo do partido. Formamos 
para a sociedade. Ficamos muito felizes por ao longo do tempo termos formados 
excelentes líderes para a sociedade.” 

Saída de Jaqueline
“A Jaqueline é uma liderança. Particularmente, claro que dentro desse bloco 

de partidos que estamos, sempre há um desconforto em função de uma atitude 
que um vereador possa tomar. Mas isso tem que ser superado. Particularmente, a 
Jaqueline, a família dela, sempre foram muito próximos a mim, ao nosso partido. 
Em duas ocasiões que fui vereador, a família da Jaqueline sempre esteve comigo. 
A gente não pode ser ingrato, esquecer as pessoas que ajudam, ou que ajudaram. 
A decisão da Jaqueline foi política. Ela não se sentia mais à vontade dentro do 
partido. Estava muito próxima ao presidente Bolsonaro, estavam criando o partido 
PSL em Encantado. A gente torce para que ela seja feliz, porque precisamos de 
boas lideranças, e principalmente, de mulheres líderes.”

Frustração
“Claro, se a gente vai dizer que não fica frustrado, magoado, também não é 

verdadeiro. Da onde vem a frustração, a mágoa? Do sentimento de carinho, de 
amor que a pessoa sente pela outra, de pertencimento. A Jaqueline pertencia ao 
nosso grupo, temos ainda um carinho muito grande por ela. Ela representava o 
nosso partido. Perdemos essa figura de representação dentro da Câmara. Mas isso 
não pode ser maior do que uma conjuntura de entendimento, de construção, do 
relacionamento de pessoas. Porque a política são relações e sentimentos. Então não 
pode ser maior do que isso.”

Prioridades para Encantado
“O nosso município foi assolado por uma enchente, tivemos estiagem, a pandemia. 

Nesse grupo maior de partidos estamos falando muito dessa situações. Dentro do PDT 
temos tentado buscar respostas para entregar para a sociedade. Estamos próximos 
de uma eleição. É um período de construção de propostas. Temos áreas importantes 
que vamos ter que trazer para o orçamento do município. O orçamento tem que estar 
enxuto. O gestor terá que ter um olhar diferente para o agricultor. Vamos ter que 
colocar o nosso agricultor num patamar diferenciado dentro do nosso orçamento, 
porque ele sofreu o efeito da estiagem. E esse efeito vai ter reflexo lá na frente. Temos 
que colocar a saúde ainda mais dentro do orçamento, porque passamos por uma 
pandemia. Temos que colocar o lado social. Como vamos fazer para entregar uma 
resposta a essas pessoas que sofreram com a enchente. Temos que colocar a enchente 
de Encantado dentro do orçamento. Temos que encontrar uma fórmula. A gente não 
tem a pretensão que vamos resolver o problema da enchente de Encantado, mas temos 
que diminuir essa agressão de quando ela chega. Temos que fazer um estudo, uma 
avaliação sobre essas pessoas que são as mais afetadas. Então, tudo isso é uma situação 
que temos que discutir, entender e resolver.”

Everaldo Delazeri | PDT Luciano Moresco | PT
Relação com 
o prefeito 
Adroaldo

“A gente começou em 2017, eu 
como secretário. Trabalhamos vários 
projetos juntos. O plano de governo 
que está sendo executado pelo prefeito 
Adroaldo, eu tive participação direta 
nele. Eu olho para o plano de governo 
e vejo ali a patinha do cachorro no 
concreto mole, que depois endurece... 
eu vejo a minha patinha ali, não 
minha, mas da construção que a 
gente fez. No final de 2018, na noite 
que fui eleito presidente da Câmara 
para 2019, recebi uma ligação do 
prefeito Adroaldo e eu imaginava, 
porque até ali a relação vinha bem positiva, que ele fosse me cumprimentar pela 
eleição da mesa... mas na realidade ele me ligou para me cobrar a posição num 
projeto totalmente fora de contexto. E para não ser mal-educado, eu disse ‘vamos 
conversar amanhã, porque se eu lhe disser alguma coisa agora acho que o senhor 
não vai gostar de ouvir’. Eu não sei porque surgiu isso, e naquele momento ali, ou 
até antes, a relação de diálogo, mas não comigo, com vários colegas... eu quero 
dizer que participei de 95% das reuniões que era convidado para reuniões no 
Executivo. Eu ia, porque é minha função. Nunca me neguei ao diálogo. Mas isso 
foi diminuindo, não só em relação a mim, vários colegas começaram a colocar essa 
dificuldade. Isso também aconteceu na gestão Paulo e Zé. E não se definiu cargos 
e espaços antes da eleição, se deixou para conversar depois, porque o diálogo 
sempre era muito aberto. E o PT em 2013-2016 teria direito a um espaço de cargos 
também para compor a administração. Mas isso não foi comprido.” 

Espaço para o PT 
no atual governo

“E não foi diferente agora na gestão Adroaldo. Nós teríamos direito a uma 
secretaria, a um determinado número de cargos, e isso também não foi comprido. 
E foram trocados nomes, e eu não quero aqui pessoalizar, mas foram colocadas 
pessoas de relações familiares, com quem eu tenho uma excelente relação, não é 
nesse sentido que eu falo, mas em momento algum isso decorreu de um diálogo, 
de uma construção coletiva, que era o que nós havíamos nos comprometido. 
Começam a se tomar decisões ignorando completamente os parceiros, as pessoas 
que estão ali trabalhando e construindo junto. Isso naturalmente, a sensação é 
de uma certa traição daqueles princípios que nos uniram. Isso tira o brilho. E é 
natural que algumas reações, minha e de alguns colegas, começam a ter, porque 
não foi para isso que nos propomos e não foi isso que nos uniu lá atrás. E a gente 
não poder ter um motivo para nos unir na eleição e depois isso não existir. Isso é 
feio.”

“Começam a se tomar decisões 
ignorando completamente os parceiros, as pessoas 

que estão ali trabalhando e construindo junto. 
Isso naturalmente, a sensação é de uma certa 
traição daqueles princípios que nos uniram. 

Isso tira o brilho.”

luciano moresco 

FOTOS: ARQUIVO JO
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Gilberto Zanatta | PSB
VAI CONCORRER?

“É certo que não (vou concorrer). 
Hoje sou inelegível, por uma 
opção minha, particular. Todos os 
partidos (do grupo dos cinco) têm 
a possibilidade (de ter nomes para 
concorrer). Em cima de pesquisas e de 
possibilidades, avaliando estruturas 
partidárias, um consenso de nomes, 
esse é o objetivo desse grupo.” 

NOMES para 
vereador

“No momento que você está numa 
coligação, temos a possibilidade 
de chegar a um número de votos 
considerável. Agora, se falando em 
PSB, partido novo, com um grupo pequeno de filiados, indo pelo cálculo da 
sobra, você precisa chegar a 900, 1 mil votos. Se for a divisão normal precisa 1,2 
mil votos. Nós, a princípio, tínhamos a possibilidade de quatro candidaturas 
a vereança que acabaram não acontecendo. Na verdade fica difícil você ir com 
uma candidatura, teria mais possibilidade de não emplacar do que se eleger. Era 
necessário também uma mulher participando, e eu senti que não havia muita 
vontade da candidata participar. Entendi que o caminho era esse. A gente pode 
trabalhar igual algumas questões e a vereança ficou de fora. Para prefeito também, 
fomos avaliando. A gente tem que se afastar praticamente seis meses de nossas 
funções. Tenho minha estrutura, ela não se sustenta. A política exige também 
investimentos. Todo esse conjunto fez com que a minha decisão fosse essa (não 
concorrer). Muitos lamentaram, talvez muitos ficaram contentes. É uma decisão 
para essa eleição. Não descarto futuramente. Até tenho como uma das questões 
na minha mente que vou concorrer algum dia a vereança ou a outro cargo no 
município. A princípio não teremos cargos a vereador. Estaremos juntos, talvez em 
alguma secretaria, mas não temos nenhuma exigência. Queremos ter espaço.”

Nivaldo Magagnin  | DEM
Contrário ao 
consenso

“Consenso para quê? Para dividir 
secretarias? A forma de pensar 
dos partidos não é a mesma. A 
menos que todo mundo vá tomar 
um chá de humildade e abra 
mão de coisas. Tudo bem. Nós 
participaríamos de um consenso 
dentro do nosso projeto. Não tem 
negociação para isso. Eu não vou 
participar de consenso para ganhar 
uma secretaria, duas ou 10, ou a 
prefeitura. Eu, Nivaldo Magagnin, 
não quer isso. Se for para fazer 
consenso através de um projeto 
estratégico de desenvolvimento, eu 
sou o primeiro. Concorro desde gari a prefeito. Qualquer coisa me serve. Fora isso, 
não concorro a nada. Minha família não quer também que eu concorra.” 

Nomes do DEM
“Nós teríamos uma pessoa no Democratas que teria condição até de ganhar 

a eleição. Mas essa pessoa também não quer. Hoje, talvez seja a pessoa mais 
carismática que tem no município, querida por todos, mas não quer. Temos o 
Salton (Roberto) que concorreu conosco na eleição passada, nós apostávamos 
nele, mas infelizmente nos deixou. Saiu do Democratas. Temos bons nomes 
para concorrer, mas não se vê disposição deles em concorrer. Com o quadro que 
temos, acho que nesse tipo de eleição tradicional como todo mundo faz hoje, nós 
colocaríamos um vereador. Tem gente que tem peso de voto, me incluo entre essas. 
Se concorrêssemos a uma nominata para vereador faríamos mil e tanto votos, 
com certeza, tranquilamente. Eu, de vereador (candidato nas três eleições), fiz 457, 
500 e poucos e 607 na última eleição. Então pode ser que perdi meu quociente 
eleitoral, mas pode ser que ganhei também. Temos gente que faria bastante voto, 
colocaríamos um vereador com tranquilidade.” 

Sem candidato
“Não vamos em princípio (concorrer). Ainda não temos isso muito bem 

conversado, mas não vamos concorrer, até porque a nossa proposta é vereador 
sem remuneração. Se tiver mais 10 que vão com essa proposta, nos apresentem 
que estaremos juntos. Apoiamos qualquer candidato que aceite o nosso projeto. 
Simples assim. Agora, plano de governo, pelo amor de Deus, tu vai ali e imprime, 
tem milhares na Internet. Não queremos plano de governo. Queremos um projeto 
para Encantado.”

SÁBADO | 15 AGOSTO | 16H
EM PROL DO ABRIGO LAR ENCANTADO

DUDU & NAMIR
E BANDA

em caso de mau tempo o evento será transferido

ENCANTADO | EMEI CRIA GELOTEKA
Uma geladeira que virou Biblioteca: a 

Geloteka. Esta é a novidade da Escola 
Municipal de Educação Infantil (EMEI) Planalto. 
A iniciativa surgiu após a geladeira da escola 
estragar e a equipe perceber que ao invés de 
colocar fora, poderiam reutilizar. As ideias 
foram compartilhadas e definidas, em função 
da pandemia, por meio do Whatsapp. 

A geladeira está sendo encapada com papel 
contact e com desenhos de EVA. Também irá 
receber rodinhas. A decoração está sendo 
feita pelas professoras estagiárias (Anair da 
Silva Schuch, Caroline Luzzi Borsatto, Jéssica 
Patrícia Ribeiro, Scheila Maria Schmitz e Taís 
Zamboni), sendo que algumas atuam de manhã 
e outras à tarde. 

Conforme a diretora, Laura Castoldi, o 
objetivo é ter na escola uma biblioteca ambulante. A Geloteka servirá como 
ponto de interação entre professores, alunos e famílias, onde os pais, nesse 
período de pandemia, podem levar livros para lerem com os filhos em casa. 
Depois, quando as aulas presenciais retornarem, será usada como biblioteca 
móvel para ser usada nas salas de aula. Nela além de livros, terá tintas para os 
estudantes poderem realizar os trabalhos escolares de uma forma mais lúdica.

FOTOS: ARQUIVO JO
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encantado 

Iniciada ciclovia de 
Jacarezinho

Teve início as obras da nova ciclovia 
do Jacarezinho, entre a ponte do Arroio 
Jacarezinho até a Ponte de Ferro no 
Arroio Jacaré, com extensão de 2.090 
metros. Os recursos são provenientes 
de emenda parlamentar do deputado 
federal Alceu Moreira, no valor de 
R$ 250 mil e mais a contrapartida do 
município. O total da obra será de R$ 
292.416,84. 

O padrão da obra será similar ao da 

ciclovia de Lajeadinho. A obra valoriza 
a cidadania, mobilidade urbana e busca 
dar segurança para os moradores, 
pedestres e ciclistas, que trafegam 
nas margens da ERS 332, bem como 
facilitar o acesso até o ponto turístico.

Na semana passada, a Administração 
Municipal se reuniu com parte dos 
moradores, que se comprometeram em 
urbanizar a calçada/ciclovia em frente 
das suas residências.

Obra dará mais segurança para a comunidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Calçamento
A pavimentação no bairro Porto Quinze foi concluída nesta semana. Os 

trabalhos continuam nos bairros Lambari, São José e Santa Clara.

Bairros recebem melhorias

Paradas de ônibus
Está sendo concluída a construção de uma parada de ônibus na Barra do 

Coqueiro - Distrito de Valdástico. Outra está sendo construída em frente ao 
Parque João Batista Marchese e na sequência será feita mais uma no Vale dos 
Pinheiros. As melhorias visam proporcionar mais segurança e proteção às pessoas 
que utilizam os abrigos para aguardarem o transporte coletivo.

Paradas de ônibus garantem mais proteção para as pessoas

Biblioteca recebe 
doação de livros

A Biblioteca Municipal recebeu uma coleção de 60 livros do autor Stephen 
King. O material foi doação de um cidadão da comunidade a quem a equipe 
da Biblioteca agradece. Estes livros irão proporcionar boa leitura a um grande 
público.

Coleção foi doada 
nesta semana

Farmácia Posto Central
Por ocasião das férias da farmacêutica, a Farmácia do Posto Central irá atender 

das 8h às 15h45min (sem fechar ao meio-dia) até o dia 25 de agosto.
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doutor ricardo
>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

ADMINISTRAÇÃO REFORÇA A 
IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS 
DIANTE DA PANDEMIA

Tendo em vista um período diferente, onde o 
modo de viver está alterado devido a pandemia do 
novo Coronavírus, a Administração Municipal vem 
trabalhando na prevenção e cuidados para preservar 
a saúde dos ricardenses, levando informação de várias 
formas para que esta chegue a todos, com o objetivo de 
conscientizar, orientar sobre hábitos, responsabilidades, 
recomendações e condutas diante da doença.

 Uma das formas encontradas foi confecção 
de uma cartilha com dicas de proteção, em 
conformidade com o Ministério da Saúde. É uma 
leitura de fácil compreensão para a família toda, 
como conversar sobre curiosidades, dúvidas, 
insegurança, medo, sentimentos comuns nesse 
período pelo fato de se estar vivendo uma nova 
rotina.

 A revista está sendo distribuída pelas agentes 
de Saúde, que estão tomando todos os cuidados de 
prevenção na rotina de trabalho e nas conversas com 
as famílias relatam a preocupação, a impaciência, 
a vontade de voltar ao normal entre outros 
sentimentos.

 “Sinceramente todo mundo quer notícia boa e 
não mais Coronavírus. Eu consegui perceber em 
todas as casas que visitei até agora que precisam 
de algo bom, alguma informação boa, tem pessoas 
que já estão depressivas com isso é recebem mais 
informação ruim. Querem que tudo passe logo para 
as visitas voltarem a ser alegres como eram, com a 

gente entrando, sentando e tomando algumas cuias 
chimarrão”, relata a agente Andresa Pianezzolla.

 Conforme Giane Tomasi, existe muita necessidade 
da aproximação.  “Eu foco e enfatizo a importância 
da PRESENÇA física de todos os profissionais da 
Saúde, neste momento histórico de pandemia algo 
nunca vivido antes, a presença humana, o carinho e 
atenção fortalece e cura estes corações e almas que 
estão sofrendo por ter o direito de ir e vir roubado ou 
negado neste período. Na entrega dá revista e folder 
posso perceber e sentir o quanto esta ausência dos 
nossos grupos são IMPORTANTES, é MAGNÍFICO 
sentir isto e perceber a necessidade do outro. Foi 
mencionado em muitos domicílios a importância 
maravilhosa do agente de saúde, este olhar amoroso. 
A revista as crianças amaram, é bem colorida e 
ilustrativa”, comenta.

 Segundo a agente Kátia Andreolli nem todos estão 
se cuidando como deveria. “Há um esgotamento de 
algumas pessoas por estarem cumprindo a regra de 
ficar em casa. Por outro lado, há os que estão levando 
a vida da mesma maneira que antes. Como em tudo 
há pessoas e pessoas, não são tudo flores não, mas 
óbvio que também, não são só espinhos”, frisa. 

 A secretaria da Saúde reforça que é importante 
o comprometimento de todos, é juntos - 
Administração Municipal e comunidade - cuidando 
da saúde. A responsabilidade é de todos. 

PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO 
FALA DA SAÚDE MENTAL EM 
MEIO A PANDEMIA 

“A pandemia que estamos enfrentando vem 
afetando, principalmente, a saúde mental e o bem-
estar psicológico da população. Devido a mudança 
de rotina, o distanciamento social, a incerteza de 
como controlar a transmissão do vírus e do tempo 
de duração que vem se estendendo. Noto que o 
sofrimento das pessoas muitas vezes se agrava por 
conta da propagação de informações equivocadas 
pelas redes sociais que vem gerando pânico na 
população e muitas vezes contrariando as orientações 
de autoridades sanitárias e expondo as pessoas a 
riscos desnecessários. As pessoas precisam aceitar 
o momento que estamos vivendo e reinventar-se. 
Não focar os pensamentos em notícias que geram 
ansiedade e medo, tentar manter uma rotina, hábitos 
saudáveis e desenvolver atividades que gerem bem-
estar”, Thais Masson, psicóloga na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Doutor Ricardo.

NOVO MÉDICO INTEGRA 
A EQUIPE DE SAÚDE

A Administração Municipal contratou o doutor Felipe 
Anawate Muniz Tavares, clínico geral, que está atuando 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) desde segunda-feira, 
10 de agosto, com carga horária de 20 horas semanais, de 
segunda, terça e quarta-feira, pelo período de três meses, 
podendo ser renovado por mais três meses.

O doutor Felipe é natural de Porto Alegre, formado 
pela UNISC de Santa Cruz do Sul, em julho/2019, 
tendo atuado no Portas Abertas do SUS pela Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Sul; UBS pela Prefeitura 
Municipal de Pinto Bandeira; UBS e CAPS infantil pela 
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, UBS pela 
Prefeitura Municipal de Coqueiro Baixo

 O secretário da Saúde ZaquielRoveda deseja sucesso 
“ao Dr. Felipe nessa missão em nosso município durante 
um período tão difícil em que estamos vivendo e os 
médicos estão na linha de frente junto com a enfermagem 
nos atendimentos dos pacientes. E com a nossa equipe 
de profissionais reforçada esperamos prestar melhor 
qualidade nos serviços prestados aos nossos moradores 
e garantir a saúde de toda a população ricardense”, 
enalteceu.

 A equipe de Saúde está disponível para atendimento 
de toda a comunidade, porém solicita-se cuidados de 
prevenção quando sair de casa. Em caso de necessidade 
ou dúvidas, é aconselhado ligar para a UBS: (051) 3612-
2012, (051) 99701-2622 e 99815-4320 ou plantão: (051) 9 
9519-9880. 

RECOLHIMENTO DO LIXO 
SECO NO INTERIOR OCORRE 
NA PRÓXIMA SEMANA 

O recolhimento do lixo seco no interior será 
realizado no dia 18 de agosto. O lixo deve estar em 
local apropriado e acomodado conforme o costume.

AGRICULTURA AGUARDA 
O RECEBIMENTO DAS 
SEMENTES DE MILHO

A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 
informa que as sementes de milho pelo sistema troca-
troca que foram encomendadas ainda não chegaram 
ao município. A pasta aguarda o encaminhamento 
por parte do governo do Estado e assim que chegarem 
em Doutor Ricardo os produtores serão informados.

DIA DO BEBÊ RICARDENSE 
OCORRE NA PRÓXIMA 
QUARTA-FEIRA 

A Administração Municipal de Doutor Ricardo 
vem promovendo e valorizando os primeiros anos de 
vida dos bebês. Neste ano, o Dia do Bebê Ricardense 
será lembrado em 19 de agosto, às 9h, na EMEI 
Amiguinhos do Coração, com o plantio de uma 
árvore que será o símbolo da data em 2020. 

O plantio de árvores faz parte da ação Celebração 
da Nossa Terra, já tendo plantado árvores no pátio do 
Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e na 
Praça da Matriz.

 Quem for participar do ato deve estar usando 
máscara e seguindo as orientações de proteção ao 
Coronavírus.
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Onde 
Comer 
Bem

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

APARTAMENTOS:
Porto Quinze, c/02 dormitórios, 
72,16m² R$130.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 71,91m² 
R$ 210.000,00
Centro, c/01 dormitório, 70,62m² 
R$ 118.000,00
Centro, 03 dormitórios, 111,79m² 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 91,96m² 
R$ 370.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
133,32m² R$ 280.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
125,17 R$ 320.000,00
Residenciais Três Ilhas, Bairro Porto 
Quinze, em construção. Venha 
conferir

SOBRADOS:
Residencial do Parque III – 
Sobrados em construção, venha 
conferir
Planalto, c/ 03 dormitórios, 
98,00m² R$ 230.000,00
Barra Jacaré, c/ 02 dormitórios, 
100,04m². R$175.000,00 (Possui 
Móveis Planejados
Porto Quinze, c/03 dormitórios, 
85,57m² R$ 220.000,00
Barra do Jacaré, c/ 02 
dormitórios, 100,04m² 
R$160.000,00.
Centro, c/ 02 dormitórios, 
70,00m² R$170.000,00

TERRENOS:
Planalto, 1.002,47m² 
R$ 250.000,00
Villa Moça,330,00m² 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m² R$ 170.000,00
Santo Antão, 482,73m² 
R$ 180.000,00

Planalto, 606,41m² 
R$ 250.000,00
Jardim da Fonte, 473,31m² 
R$ 130.000,00
Planalto, 390,00m² 
R$ 140.000,00
Santo Antão, 362,26m² 
R$ 200.000,00
Barra do Jacaré, 361,00m² 
R$ 138.000,00
Lot. Resid.Ouro Branco, 448,50m².
R$ 60.000,00

CASAS:
Planalto, 03 dorm, 86,40m², 
terreno 375m² R$ 185.000,00
Centro, 03 dorm, 150,00m², 
terreno 360,00m².R$ 750.000,00
Planalto, 02 dormitórios, 
70,00m², terreno 360m². 
R$ 270.000,00
Centro, 04 dormitórios,166,10m², 
terreno 502,00m² R$ 760.000.00
Porto Quinze, 02 dormitórios, 
68,46m², terreno 159,99m².
R$ 165.000,00
Planalto, 02 dormitórios, 76,02m² 
terreno 427,26m². 
R$ 350.000,00
Porto Quinze, 02 dormitórios, 
119,55m² terreno 615,80m². 
R$ 420.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
360,00m² terreno 90,00m². 
R$ 300.000,00
Lambari, 02 dorm, 121,00m², 
terreno 569,43m². R$ 250.000,00
São José, 03dorm, 69,96m², 
terreno 390,00m². R$ 300.000,00
Centro, 02 dorm, 160,00m², 
terreno 312,00m². R$ 265.000,00
Centro, 03 dorm, 150,00m², 
terreno 360,00,00m².
R$ 750.000,00

CLASSINEGÓCIOS

WHATS DA 
ONDA FM

(51) 99 99 206 86

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 3751.1580
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polícia

Governo do RS apresenta 
índices criminais de julho

Os dados integram os indicadores criminais 
apresentados na manhã de ontem (13) pelo 
governador Eduardo Leite e o vice-governador 

e secretário da Segurança Pública, delegado 
Ranolfo Vieira Júnior, em videoconferência estão 
relacionados com o mês de julho deste ano. 

Feminicídios caem 86%
Enquanto julho de 2019 teve 14 

mulheres assassinadas por razões de 
gênero no estado, o total de vítimas 
no mês passado caiu 86%, para duas 
vítimas – o menor número para o mês 
em toda a série histórica, iniciada em 
2012. Com essa retração profunda, a 
soma de feminicídios em 2020 chegou 
a 53, dois a menos do que os 55 
registrados no mesmo período do ano 
passado. 

Os demais indicadores de violência 
contra a mulher fecharam em baixa. Os 
estupros, por exemplo, caíram 33,6% 
na comparação de julho deste ano, com 
95 casos, contra os 143 registrados no 
mesmo mês em 2019. Em igual leitura, 
as lesões corporais reduziram de 1.364 
para 1.155, as ameaças, de 2.739 para 
2.295) e as tentativas de feminicídio 
ficaram estáveis, com 22 casos.

Homicídios tem queda de 12% em julho
Os demais assassinatos também reduziram em julho, aprofundando a queda 

no acumulado de 2020. No mês, os homicídios no estado baixaram 12,2%, de 148 
no ano passado para 130, o menor total em julho desde 2008, quando houve 125 
vítimas. No paralelo das somas a partir de janeiro, a queda é de 8,1%. Foram 1.134 
homicídios no período em 2019, contra 1.042 neste ano, o menor total para o 
intervalo desde 2011, quando o número de vítimas foi de 1.031.

Ataques a bancos têm queda 
recorde de 77%

Os ataques a banco apresentaram 
retração de 77,8% em julho na 
comparação com o mesmo mês em 
2019, passando de nove casos, na soma 
de furtos e roubos, para apenas dois 
neste ano – é o menor total absoluto e a 
maior queda percentual para o período 
desde que a SSP iniciou a contagem 
separada desse tipo de delito, em 2012.

O recorde positivo se repete no 
cenário acumulado, com queda pela 
metade. Entre janeiro e julho, houve 
um total de 30 ocorrências no Estado, 
55% menos que os 68 ataques a banco 
em igual período do ano passado, 
quando o número já havia sido o menor 
da série histórica, marca novamente 
batida.

Roubos de veículos caem 27% em julho 
e somam o menor total da 
série histórica

Além dos ataques a banco, outros delitos contra o patrimônio continuam em 
franca descendência no Estado. Um destaque é o roubo de veículos, que em julho 
caiu ao menor total de ocorrências para o mês desde que a contabilização foi 
iniciada pela SSP, em 2002. Com a manutenção integral do trabalho das forças 
de segurança e a menor circulação de pessoas em razão da pandemia, foram 
registrados 632 roubos de veículos no sétimo mês deste ano, 27% menos do que os 
867 de igual período em 2019.

RS tem dois latrocínios a mais em 
julho, mas acumula queda de 7,1% no 
ano

Consequência mais grave dos crimes 
patrimoniais com uso de violência, 
os roubos com morte somaram duas 
ocorrências a mais em julho deste 
ano na comparação com o anterior. 
O número de casos em todo o Estado 
passou de três para cinco (66,7%), 
ainda a segunda menor marca para 
o mês desde 2009, com quatro 

ocorrências.
No acumulado entre janeiro e julho, 

porém, o total de 39 latrocínios segue 
7,1% abaixo dos 42 registrados no 
mesmo período de 2019. A soma atual 
é também a menor desde 2009, que 
teve 33 ocorrências entre o primeiro e o 
sétimo mês do calendário.

vice-governador delegado ranolfo apresentou números 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

violência acusa retração no estado 
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SÉRIE D
Três equipes do Rio Grande do Sul 

vão disputar a Série D do Campeonato 
Brasileiro: Caxias, Pelotas e São Luiz. 
Os times gaúchos estão no Grupo 8, ao 
lado de Marcílio Dias (SC), Tubarão 
(SC), Joinville (SC), Novorizontino 
(SP) e São Caetano (SP). A primeira 
fase do certame inicia no dia 19 de 
setembro.

PELOTAS
O Esporte Clube Pelotas está se 

reforçando para disputa da Série D 
do Campeonato Brasileiro. Nesta 
semana o clube pelotense anunciou as 
contratações do goleiro Renan (ex-
Internacional) e Maylson (ex-Grêmio). 
A estreia do Pelotas na competição 
será no dia 19 de setembro contra o 
Marcílio Dias, no Estádio da Boca do 
Lobo.

JUVENTUDE
A arrancada do Juventude na Série 

B do Campeonato Brasileiro foi muito 
boa. Na estreia o alviverde venceu de 
virada o CRB em Caxias do Sul por 2 
a 1. Na segunda rodada o Juventude 
derrotou o Sampaio Corrêa no 
Maranhão por um a zero.  Hoje a noite 
o time gaúcho defende a liderança da 
competição enfrentando o Paraná, em 
Curitiba.

XAVANTE
O Brasil de Pelotas somou dois 

pontos nas duas primeiras rodadas 
da Série B do Campeonato Brasileiro, 
ao empatar com o Cuiabá (0x0) e 
com a Ponte Preta (1x1). Amanhã, às 
16h30min, o Xavante pelotense recebe 
o Oeste no Bento Freitas, buscando 
sua primeira vitória no certame.

SÉRIE C
A Série C do Brasileirão também 

iniciou no último � nal de semana, 
com a participação de duas equipes 
do Rio Grande do Sul. O São José se 
deu bem na estreia, vencendo em casa 
o São Bento-SP por um a zero. Já o 
Ypiranga não teve o mesmo sucesso 
e perdeu para o Brusque em Santa 
Catarina por 2 a 1. Amanhã (15) o São 
José enfrenta a Tombense, em Minas 
Gerais, e, no domingo o Ypiranga 
recebe o Londrina em Erechim.

REFORÇO COLORADO
Surgido nas categorias de base do 

Vitória da Bahia o zagueiro Lucas 
Ribeiro, 21 anos, foi apresentado esta 
semana como novo reforço do SC 
Internacional. O atleta pertence ao 
Ho� enheim da Alemanha e � cará por 
empréstimo no colorado gaúcho até o 
� nal de 2021.

EVERTON 1
O clássico Gre-Nal que decidiu o 

segundo turno do Gauchão 2020 em 
favor do Grêmio foi mesmo a última 
partida do atacante Everton com  a 
camisa tricolor. As arrancadas, os 
dribles desconcertantes, as canetas, 
os chapéus e os gols do Cebolinha 
vão � car na memória do torcedor 
gremista. Este sim tem a alegria nas 
pernas para jogar futebol. Agora, 
Everton certamente vai des� lar todo 
seu talento no futebol europeu, 
começando pelo Ben� ca de Portugal.

EVERTON 2
A saída de Everton do Grêmio 

mostra o caráter do jogador. Em 
nenhum momento se ouviu falar 
que Cebolinha ou seu sta�  forçaram 
a saída do atleta do tricolor gaúcho. 
Tudo aconteceu no seu devido tempo, 
e, o jogador teve o reconhecimento do 
seu trabalho, sem queimar etapas. Já 
vendido para o Ben� ca, Everton fez 
questão de jogar o clássico Gre-Nal, 
e mais, acabou sendo o grande nome 
da partida. Prá fechar a sua passagem 
pelo Grêmio, o jogador ainda postou 
um vídeo de despedida emocionante, 
demonstrando toda sua gratidão pelo 
clube, onde permaneceu oito anos, 
e, conquistou a Copa do Brasil 2016, 
Copa Libertadores 2017, Recopa 
Sul-Americana 2018, Gauchão 2018 e 
2019 e Recopa Gaúcha 2019, podendo 
ainda ser acrescentado neste currículo 
o Gauchão deste ano se o Grêmio 
superar a SER Caxias na � nal.

REFORÇO GREMISTA
O Grêmio esta semana con� rmou 

a contratação do meia-atacante 
Robinho. O atleta de 32 anos estava 
livre no mercado, depois de rescindir 
o contrato com o Cruzeiro de Belo 
Horizonte, onde foi campeão da Copa 
do Brasil dos anos de 2017 e 2018. O 
contrato de Robinho com o Grêmio 
vai até o � nal de fevereiro quando 
termina o Campeonato Brasileiro.

DIVISÃO DE ACESSO
A Federação Gaúcha de Futebol e 

os clubes ainda não chegaram a um 
acordo sobre a sequência da disputa 
do Campeonato Gaúcho da Divisão de 
Acesso. Nesta sexta-feira (14) um novo 
encontro deve ser realizado para tratar 
do assunto. São 17 rodadas que faltam 
para serem disputadas. A competição 
está paralisada desde março por causa 
da pandemia. Há poucos dias, 13 das 
16 equipes defendiam o cancelamento 
do campeonato.

alexandre 
dos santos 

ESPORTE CLUBE ENCANTADO
LEÃO AGUARDA DECISÃO DA FGF 
SOBRE CAMPEONATO JUVENIL

Não é sói no futebol pro� ssional que 
a pandemia afetou todo o planejamento 
da temporada, nas categorias de base 
muitos clubes encerraram as atividades 
mais cedo e outros aguardam pela 
de� nição da Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF). É o caso do Esporte 
Clube Encantado, que ainda não sabe 
se disputará o Campeonato Estadual 
Juvenil em 2020. 

A competição prevista para iniciar 
no início deste segundo semestre está 
suspensa e com sua realização incerta. 
A FGF de� ne antes a situação das 
competições pro� ssionais antes de 
voltar a atenção para base. 

Dentro de tanta incerteza os garotos 
da categoria Sub-17 do Encantado 
treinam nas Cabriúvas mantendo o 
distanciamento e em número restrito de 
participantes de cada dia de atividade. 

Para o presidente do clube Verner 

Werle o momento é muito delicado 
para o futebol gaúcho e cada decisão 
precisa levar em conta a realidade dos 
pequenos clubes. “Tudo está em aberto. 
A gente acompanha os pro� ssionais em 
uma situação bem delicada imagina 
na base onde os recursos são escassos 
e a estrutura muito inferior. Nós não 
sabemos como as coisas vão ocorrer. 
Não temos por exemplo a possibilidade 
de viajar em dois ônibus para um jogo, 
mantendo a norma do distanciamento. 
Fica inviável”, explica. 

Os treinos em andamento atendem 
a pedido dos meninos para que 
mantenham a forma física. Verner 
explica que as atividades levam em 
conta todos os critérios de segurança 
estabelecidos e � cam mais fáceis de 
ser aplicados pelo número pequeno de 
jogadores participantes. 

RONEI GEBING
VOLANTE COMEMORA 
TITULARIDADE NA CHAPE

A voz calma e o semblante tranquilo 
não condizem com a postura do 
volante Ronei Gebing dentro de 
campo. Engajado na missão de 
reconduzir a Chapecoense para Série 
A do Campeonato Brasileiro, o jovem 
começou a campanha do time na Série 
B como titular e espera ter sequência 
entre os 11 escolhidos do técnico 
Umberto Louzer. 

Formado na base do CFM e com 
passagem pelo Encantado e Juventude 
(Caxias do Sul), o volante atuou nos 90 
minutos da estreia diante do 
Vitória no sábado (08). 

Com a missão de proteger 
a defesa, Ronei teve atuação 
segura o que faz crescer 
a con� ança da comissão 
técnica para o restante do 
Brasileirão. “Fico muito feliz 
com a oportunidade, vinha 
trabalhando muito para 
quando essa hora chegasse eu 
tivesse preparado pra agarrar 
da melhor forma possível. É 
uma oportunidade e vitrine 
muito grande estar disputando 

uma grande liga que é a série B do 
campeonato brasileiro, espero que eu 
junto dos companheiros consigamos 
realizar nossos objetivos durante o ano”, 
descreve o atleta de 22 anos. 

O Verdão do Oeste teve folga na 
tabela da Série B no meio de semana 
após o jogo contra o CSA ser adiado. O 
time alagoano contabilizou 18 casos de 
Covid-19 entre jogadores e comissão 
técnica. Assim, a Chape se prepara para 
encarar o Sampaio Corrêa no domingo, 
às 11h, na Arena Condá.

Ronei foi titular diante do Vitória

DIVULGAÇÃO/CHAPE
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

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

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

Pastoral da ComuniCação

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

NO CORAÇÃO!

O que mais afeta as tuas emoções: o que está dentro 
de ti ou o que está fora de ti? É claro que todos nós 
somos suscetíveis às circunstâncias exteriores; é claro 
que muitas vezes nossa irritação pode ser legítima – 
até mesmo Jesus às vezes se irritava! Mas, quando as 
coisas exteriores assumem uma influência exagerada 
sobre o nosso humor, e nos vemos reclamando de 
tudo e de todos, certamente alguma coisa deve estar 
errada dentro de nós. E quanto mais estivermos 
alterados interiormente, maior será a dificuldade de 
reconhecermos esse fato, pois a primeira coisa que 
perdemos com a irritação, é o discernimento. Quantas 
bobagens dizemos e quantas bobagens fazemos, 
quando nossas emoções estão abaladas. Mas a perda do 
controle, normalmente começa antes, quando reagimos 
mal às circunstâncias, enveredando pelo caminho da 
crítica, da queixa e da murmuração.

O profeta Jeremias, um homem que viveu no tempo 
em que a nação de Israel havia sido deportada para 
a Babilônia - exatamente como consequência da sua 
ingratidão ao Criador, declara: “Por que, pois, se queixa 
o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios 
pecados” (Lamentações 3.39). No exílio, eles  haviam 
perdido praticamente tudo, então talvez alegassem 
ser justificadas as suas queixas, mas ainda assim, se 
negavam a olhar para trás,  e reconhecer que haviam 
pecado gravemente contra o Criador, por se deixarem 
tomar pelo  triste hábito de reclamar de tudo, quando 
na verdade tinham tantas razões para agradecer.  É 
nesse cenário então, que Jeremias faz um apelo ao seu 
povo: “Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los 
e voltemos para o Senhor” (Lamentações 3.40). 

A vida é feita de coisas boas e de coisas ruins. Quem 
tem o hábito de reclamar, sempre encontrará algum 
motivo e quem tem o hábito de agradecer, muito mais! 
Claro que muitas vezes as pressões externas são tantas 
que nos levam a um estado de exaustão emocional, 
porém, na maioria das vezes, as causas da nossa 
infelicidade estão muito mais relacionadas à nossa 
reação errada diante dos fatos do que aos fatos em si. 
É no coração que se produzem as cores que pintam a 
nossa vida! A felicidade, portanto, é uma escolha, não 
uma contingência. Há um texto bíblico que tem me 
servido de constante desafio: “Sobre tudo o que se deve 
guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as 
fontes da vida” (Provérbios 4.23). 

Quando os fariseus, que se importavam demais com 
as coisas exteriores, questionaram Jesus a respeito da 
vinda do Reino de Deus, recebem a seguinte resposta: 
“Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem 
dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus 
está dentro de vós” (Lucas 17.20-21). É evidente que o 
reino de Deus traz mudanças visíveis que o tornam 
identificável, mas, especialmente os fariseus precisavam 
dessa resposta, pois se quisessem conhecer o reino, 
deveriam recebê-lo dentro deles mesmos! Esse também 
é o caminho para mim e para você. 

Prezado leitor: Vivemos num tempo difícil? Sim! 
Muitos possuem justificadas razões para se lamentar 
ou chorar? Sim! Mas, mesmo para essas pessoas, 
fará uma imensurável diferença, se o Reino de Deus 
estiver no coração. 

PEDRO E O PORTÃO DE FERRO

Se alguém me 
perguntasse qual é o 
mal do século XXI, 
eu diria que que 
são as opiniões das 
pessoas. Nunca se viu 
tantas controvérsias 
por causa de opinião 

divergente como agora. Essa guerra foi chamada 
de esquerda contra a direita; ou democratas contra 
republicanos. A Bíblia simplesmente chama de: a 
luta do bem contra o mal! Toda pessoa que não 
conhece a Bíblia acabará discordando, e aí já entra 
a disputa de opiniões baseada em quê? Tudo na 
vida teve uma ORIGEM. Baseado nessa premissa 
teremos um PROPÓSITO para tudo.

Quando Jesus Cristo foi morto pelo grupo que 
“discordava” da sua pregação de conservadorismo 
- que na verdade era nada menos que a defesa que 
Ele fazia da Palavra de Deus, e a ordem que ela 
trás para o bem viver da humanidade - a política e 
a falsa religião mancomunada com ela não viram 
conjunção de propósitos nessa empreitada. Jesus 
Cristo defendendo os direitos de Deus e do povo, 
enquanto que o outro lado defendia os seus próprios 
interesses atrelados às benesses de Roma.

O governador Herodes – com poderes espúrios 
recebidos de César - manda matar o apóstolo 
Tiago para agradar os seus “companheiros”. Como 
obteve êxito nessa infame investida contra a 
Verdade, ele manda prender também o apóstolo 
Pedro para sacrificá-lo naquela mesma noite. Mas, 
o que esse regime nefasto não contava, era que 
a igreja verdadeira orava incessantemente pelo 
livramento do pastor Pedro. A resposta de Deus veio 
imediatamente: um anjo é enviado para libertar o 
apóstolo.

O anjo passa por todas as portas e guardas da 
prisão sem ser visto. Pega na mão de Pedro e as 
correntes caem de seus braços instantaneamente. 
O anjo o leva para fora enquanto as portas vão se 
abrindo sozinhas. Por último tinha um grande 
portão de ferro que o diabo havia construído 
e fechado para finalmente trancafiar e matar o 
Cristianismo atrás dele. Mas, Deus está sempre do 
lado das pessoas de bem, pois o portão se abriu 
sozinho para que Pedro fosse livre.

Hoje o mesmo inimigo de Deus usa pessoas 
na política e nas religiões para os seus propósitos, 
ou seja, exterminar tudo o que lembra Deus ou se 
adora. Quantas pessoas vivem hoje aprisionadas 
atrás de portões de ferro espirituais, presas à 
correntes de enfermidades, falsas religiões, dívidas, 
vícios e enganos, sendo usadas como instrumentos 
de manobra de vingança de satanás. Pessoas que 
não tem ninguém que ore por elas para que os anjos 
de Deus se manifestem e os milagres se realizem. 
Pobre gente que fica a mercê de governadores como 
Herodes que são simplesmente fantoches a serviço 
do arquiinimigo de Deus.

Nenhum portão de ferro ficará fechado diante de 
ti se tiveres Deus como teu aliado. Você não morrerá 
enquanto Deus não cumprir os seus propósitos 
na tua vida. Acredite, ainda hoje é comum Deus 
enviar os seus anjos em resposta às orações para os 
hospitais, e tirar de lá pessoas que provavelmente 
estariam condenadas a morrer. Aleleuia!

MARIA MÃE E  
RAINHA DO CÉU

Domingo, estaremos celebrando o 
dia dos (as) Religios (as) e a Festa de 
Assunção de Maria. 

Os religiosos 
padres das 
congregações, 
Irmãs e Irmãos, 
escolhem Maria 
como grande 
exemplo a seguir 
e imitar. Assim 
como Maria a 
servidora de 
Deus, assim 
também os 
religios (as) se 
põem a serviço 
do povo de 
Deus e de toda 
humanidade. 
Maria é exemplo 
para nós cristãos 
porque cremos 
que assim como ela foi elevada aos céus, nós 
também podemos ser levados aos céus. 

A liturgia do domingo na Festa da Assunção 
de Maria, nos traz presente a mudança que 
deverá acontecer em toda humanidade. O 
grande sonho e desejo, que desapareça o mal 
da violência, da injustiça, da corrupção; e surja 
uma nova humanidade construída a partir 
da tolerância, do amor, da Justiça, do respeito 
ao diferente e seja uma grande fraternidade. 
Este é o sonho de Deus e de todos nós. Que 
desapareçam as forças do mal e surja um novo 
céu e uma nova terra, terra de Deus e dos 
irmãos. Uma sociedade nova construída por 
todas as pessoas de boa vontade, depositando  a 
confiança em Deus!

Num mundo marcado por guerras de 
interesses, parece impossível sonhar com 
uma sociedade melhor e mais fraterna. Todos 
desejamos algo de melhor, com mais Esperança 
e Vida. Desde e início da humanidade houve 
esta ânsia de conviver com o projeto de Deus, 
com mais Vida e Paz para a humanidade.

Maria proclama com gratidão, a certeza de 
realização do plano de Deus, enviando o Cristo 
como sinal de contradição e de Salvação para 
todos os que O acolhem.

Maria é portadora da Bênção de Deus para 
a humanidade, pois ela se tornou templo vivo 
da Trindade carregando no seu seio Jesus o 
Salvador.  Por isso na Assunção, Ele enviou 
seus anjos para carregá-la de volta no seio da 
Trindade e coroá-la Rainha do Céu e da Terra!

Nossa prece e reconhecimento  pelo grande 
Amor dedicado no serviço da educação 
e da saúde pelas nossas irmãs Religiosas 
Consagradas!

Encerrando a Semana de Oração pela Família, 
suplicamos ao Deus da Vida que ao modelo 
da Família de Nazaré também nossas Famílias 
sejam Santuário da Vida, lugar da Bênção e da 
Graça onde se aprimora o caráter de cidadãos 
construtores de uma sociedade mais Ética e Feliz!!!
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Charge do PatiñoARTIGO
DIREITO ELEITORAL
Efeitos do ato de improbidade administrativa 
nas condições de elegibilidade e nas causas  
de inelegibilidade – Parte 1

Entre os dias 31 de agosto a 26 de 
setembro serão realizados os registros 
de candidaturas. É nesse momento que 
se analisa a presença das condições de 
elegibilidade (condições que devem estar 
presentes para ser candidato), bem como 
a ausência das causas de inelegibilidade 
(circunstâncias que não podem estar 
presentes, pois impedem o registro).

Na análise destes requisitos, a 
condenação em ação de improbidade 
administrativa ganha importância, pois 
ela pode influenciar tanto nas condições 
de elegibilidade, como nas causas de 
inelegibilidade.

No artigo de hoje, abordaremos a sua 
influência em uma das condições de 
elegibilidade: o pleno exercício dos 
direitos políticos (art. 14, §3°, II, da 
CF/88).

Os direitos políticos representam 
“o conjunto dos direitos atribuídos ao 
cidadão que lhe permitem [...] ter efetiva 
participação e influência nas atividades de 
governo” . É por meio deles que decorre, 
por exemplo, o direito de votar e ser 
votado.

O ato de improbidade administrativa 
é aquele praticado por agente público, 
sozinho ou em concurso com particular, 
por meio do qual decorra enriquecimento 
ilícito, lesão ao erário, concessão ou 
aplicação indevida de benefício financeiro 
ou tributário e violação aos princípios 
da administração pública (arts. 9° a 11, 
da Lei 8.429/92 - Lei de Improbidade 
Administrativa – LIA).

Para todos estes atos, o art. 12, da 
LIA, prevê a suspensão dos direitos 
políticos, expressamente, como sanção a 
ser aplicada. Como consequência disso, 
o condenado fica impedido, pelo tempo 
estabelecido na sentença, de exercer os 
direitos que lhe eram decorrentes, entre os 
quais o de votar e ser votado.

Com efeito, segundo a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, a suspensão 
dos direitos políticos não deve ser 
aplicada em todas as condenações por 
ato de improbidade. O fundamento 
disso é que, por se tratar da penalidade 
gravíssima, a sua incidência só deve 
ocorrer nos casos em que envolva fatos 
de gravidade considerável, observando-
se a medida da culpabilidade, a extensão 
do dano causado e a reprimenda do ato 
ímprobo, em homenagem ao princípio da 
proporcionalidade .

Em um caso analisado pelo Tribunal 
de Justiça, por exemplo, um prefeito 
foi condenado por ato de improbidade 
administrativa por ter confeccionado 
panfletos, com dinheiro público, para 
divulgar ações desenvolvidas no mandato. 
No processo, contudo, ficou comprovado 
que o material foi elaborado com desvio 
de finalidade, pois visou a sua promoção 
pessoal e eleitoral, o que viola o art. 37, 
§1°, da CF/88, que exige que a publicidade 
dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deve ter 
caráter educativo, informativo ou de 
orientação social.

Apesar da condenação, o Tribunal 
entendeu por não aplicar a suspensão dos 
direitos políticos, sob o fundamento de 
que as demais sanções impostas já eram 
suficientes para punir a conduta, visando 
justamente preservar a proporcionalidade .

Em outro caso, em que a suspensão foi 
aplicada pelo prazo de 05 anos, ocorreu 
uma situação inusitada. O procurador 
municipal e um ex-prefeito foram 
condenados por ato de improbidade, por 
violação aos princípios da administração 
pública, em razão de terem celebrado um 
acordo e o submetido à homologação 
judicial, em processo executivo em que 
o ex-prefeito figurava como devedor, 
ocultando informações relevantes, 
especialmente que o prazo para o 
parcelamento da dívida seria maior que 
500 (quinhentos) anos.  Ao fundamentar 
a decisão, o Tribunal entendeu que a 
gravidade da conduta decorre do fato de 
que ela ensejou a violação de diversos 
princípios que regem a administração 
pública, entre eles a indisponibilidade 
do interesse público, impessoalidade, 
moralidade, proporcionalidade, etc .

Outro ponto relevante a saber é que os 
direitos políticos só serão suspensos com 
o trânsito em julgado, ou seja, quando 
o processo chegar ao final e não for 
possível a interposição de mais nenhum 
recurso (art. 20 da LIA ). É justamente por 
conta dessa regra que se torna possível 
que prefeitos e vereadores, condenados 
à suspensão dos direitos político, em 
processo ainda não transitado em julgado, 
mantenham o exercício de suas funções e 
concorram a novo pleito.

Com efeito, sobrevindo o trânsito 
em julgado, o cargo será perdido pelo 
condenado. Isso porque o pleno exercício 
dos direitos políticos é uma condição de 
elegibilidade (art.  14, §3°, II, da CF/88), 
a qual deixa de estar presente com a 
superveniência da decisão definitiva que 
suspende os direitos políticos .

Em relação às hipóteses de 
inelegibilidade que preveem a 
improbidade como um de seus elementos 
(art. 1°, I, alíneas g e l, da LC 64/90), 
por questão de espaço, serão abordadas 
no próximo artigo, sendo que dentre 
essas hipóteses está inclusa a análise 
de um tema que sempre gera grandes 
discussões políticas em âmbito municipal: 
a inelegibilidade decorrente da rejeição 
de contas relativas 
ao exercício de 
cargos e funções 
públicas.

Lucas Brustolin 
Pezzi 
[ Advogado ] 
OAB/RS 93.268
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Nunca fui bom em matéria de datas. Nem quando 
era jovem e ao depois quando os anos passaram a ser 
contabilizados. Acho que por ter sempre exercido 
uma atividade, ao longo dos meus 86 anos de efetivo 
trabalho, cotidianamente cercado de números, 
números de leis que necessitava reter na minha 
memória fui, desregradamente, olvidando datas em 
que as coisas da vida acontecem.

Conto um episódio: certa época na minha 
mocidade tinha duas namoradas. As duas, por fatal 
coincidência, aniversariavam no mesmo mês. Uma no 
começo do mês e a outra na última semana.

Interessa saber para melhor compreensão os nomes 
das “gatas”: a Maria e a Marialva. Já vai daí a facilidade 
para ocorrer o equívoco meu. Maria festejava o 
aniversário no começo do mês; Marialva no final dele. 
Chegado dia cinco, - aniversário de Maria – juntei 
alguns “pilas” de meu enxuto salário (enxuto, porque 
era pequeno mesmo), e comprei um presente e escrevi 
algumas palavras bonitas, endereçadas a Marialva. 
À tarde (naquele tempo não se namorava à noite), 
procurei Marialva e lhe entreguei o presente e o 
escrito.

Recebendo-o, não demorou um segundo para ela 
me jogar o presente e a carta em minha cara. Ato 
seguinte me mandou “cachimbar formiga”.

Mas não parou por aí. Sabendo quem era Marialva, 
Maria levou ao conhecimento dela o papelão e o 
imbróglio que eu havia cometido. Não teve dúvidas: 
perdi, também, o amor de Maria. 

Moral da história, em matéria de namorada: Quem 
acha que duas é melhor do que uma, na maioria das 
vezes acabava sem nenhuma.

Relatei tudo isto por entender que histórias de 
vida, quer de uma pessoa, quer de uma empresa 
ou uma organização não necessitam ter em todos 
seus segmentos datas certas e precisas para serem 
guardadas, mostradas e comentadas; o que basta 
é relatar o acontecimento, a história em toda sua 
extensão, agregando os pequenos e grandes sucessos 
e conquistas, da maneira que foram projetados, 
construídos e executados.

A vinda da Rádio Encantado para nossa cidade, 
na minha visão, determinou um belo avanço no 
município, no seio da comunidade regional, pois 
naquele tempo além de Lajeado e Estrela, Encantado 
foi escolhido pelos proprietários da rede de emissoras 
nascida e administrada em Porto Alegre, pelos 
senhores Arnaldo Balvé (presidente por muitos anos 
do E.C. Internacional) e pelo senhor Salgado, os quais 
seguidamente aqui se acomodavam para examinarem 
e comprovarem o andamento da emissora. O gerente 
da emissora era contratado pela administração 
da Rede, localizada em Porto Alegre. Não sei se o 
primeiro gerente foi o senhor Oscar M Pereira, mas 
tenho certeza que era o gerente com o qual trabalhei 
na Rádio Encantado – ZYU – 32, conforme Carteira 
de Trabalho emitida em 1º dezembro de 1951, 
exercendo as funções de locutor e redator esportivo.

Antes da entrada em funcionamento da ZYU-
32, além das instalações do estúdio, do escritório 
e do local onde seria colocada a antena, houve 
uma triagem (concurso) para escolher os possíveis 
locutores da emissora, residentes na cidade. Eu fui 
um dos eleitos. Outras pessoas foram escolhidas para 
operarem a sono-técnica e outras para cuidarem 
da parte burocrática. Lembro-me que diante da 
necessidade, pois, a emissora aumentou o horário 
de funcionamento para levar ao ar a programação, 
como também, a apresentação de novas atrações 
radiofônicas, como: transmissão da Missa de 
domingo, transmissão externa de bailes e festas, 
transmissão de partidas de futebol. Lembro-me de 
alguns colegas da radiofonia: Pedro Menezes, Ivanor 

Brum de Brum, Demetrio Pretto, Rubem Pinto, 
Francisco Moreno, Zé Bentinho, Rondom Rodrigues, 
além de outros não agora recordados. Não me foge da 
memória que a missa de domingo tinha um grande 
número de ouvintes (se houvesse  IBOPE naquele 
tempo alcançaria 100% dos aparelhos de rádio 
ligados). 

Eu, no tempo em que estive operando na emissora, 
sempre fui destacado para transmitir aquele evento 
religioso e, já tinha um fã clube religioso, pois quando 
demandava ao interior do município, falavam: “É 
aquele aí que transmite a missa”. Dado o enorme 
destaque e importância que a Rádio Encantado 
projetava e projeta em prol de seus ouvintes. 

A primeira instalação da Rádio Encantado foi 
no prédio dos irmãos Sana, na Rua Padre Anchieta, 
na subida para a igreja matriz. Havia um escritório, 
uma sala onde estavam colocados os aparelhos 
eletrônicos comandados pelos técnicos; uma sala 
onde os locutores trabalhavam e, junto um auditório 
com capacidade para 100 pessoas. Eram produzidos 
programas de auditório, com apresentações de 
diversos artistas da região. 

Com a vinda para nossa emissora, através da 
direção central, do conceituado radialista Rubem 
Pinto, foram produzidas e apresentadas diversas 
novelas radiofônicas, com belo sucesso de audiência.

Arnaldo Balvé e seus sócios tomaram a decisão 
de se desfazerem de todas as emissoras que a rede 
possuía, inclusive a Rádio Encantado. Esta emissora 
foi adquirida por um grupo de jovens funcionários do 
Banco do Brasil. 

Presentemente, é de propriedade do senhor 
Antonio Alberto Lucca, que a administração com 
grande saber, dedicação e competência. 

Tenho ideia clara que toda emissora de 
radiodifusão para manter-se por um longo tempo 
em ação, como a nossa Rádio Encantado e, continuar 
plenamente viva, além de outros atributos de toda 
ordem que uma organização deve possuir e executar, 
na radiodifusão os elementos mais importantes 
que devem ser cultuados são a credibilidade e a 
sua independência nas diárias divulgações de suas 
informações e notícias. Somente com a credibilidade 
e a independência servindo de amparo em todo 
contexto da empresa radiofônica, encontra no ouvinte 
e nos seus patrocinadores uma aceitação sem reparos

Por isto, liga-se à venturosa história da Rádio 
Encantado, para proclamar que a sua fortaleza 
durante este longevo tempo de proveitosa existência 
foi, sem dúvida, a utilização com todo rigor da 
credibilidade e independência, além de outras 
qualificações, na formação e divulgação de sua diária 
programação.

Tais condições são apanágios que marcam 
sua marca, dado a forma que executa a força da 
comunicação, da informação e do método de 
expor suas convicções e, por aí, transformando-se 
em veículo formador de opinião, habitando nesta 
projeção a imensa responsabilidade da emissora e de 
sua direção.

Esta é a história da nossa Rádio Encantado, antiga 
ZYU 32, a qual tem um 
impagável crédito junto 
à população do nosso 
município, por tudo que até 
hoje nos legou e prossegue 
transmitindo coisas boas para 
satisfação de toda população.

Pedro Braz Rosa da Silveira 
advogado e integrante da 
Academia  
Literária do Vale do Taquari 
(Alivat)

CRÔNICA
UMA HISTÓRIA QUE MERECE SER CONTADA 

ARTIGO

Reforma ou 
aumento 
da carga 
tributária? 

As medidas que compõem a reforma tributária 
foram apresentadas pelo governo do Estado com 
a alegação que “não haverá aumento da carga 
tributária”. Entretanto, basta um olhar mais atento 
para percebermos que a proposta não passa de uma 
cilada e quem irá pagar a conta serão os cidadãos 
mais pobres e o setor primário. 

Ora, como concordar com uma reforma que 
prevê aumento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre itens da cesta 
básica que atualmente têm baixa ou nenhuma 
tributação? Podemos citar como exemplos leite, ovos, 
hortifrutigranjeiros, pão francês, erva-mate, carne, 
frango, arroz, feijão e massa. 

Estas taxações afetam severamente também o 
agronegócio, que tem sido o propulsor da economia 
diante da crise financeira. Além do aumento do 
ICMS, a produção terá acréscimo no valor dos 
insumos usados na lavoura, 
como fertilizantes. 

Somam-se ainda as 
medidas que atingem todos 
os setores da economia, 
como o acréscimo no custo 
do frete; o aumento de 
materiais de construção, 
como cal, basalto, telhas e 
tijolos; a alta do Imposto 
sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores 
(IPVA), de 3% para 3,5%; 
além de passar a cobrar o 
tributo de veículos com 
mais de 20 anos. 

A sociedade gaúcha 
já se encontrava em um 
momento difícil, mas com o advento da pandemia 
de covid-19, da estiagem e de enchentes, a crise 
econômica se agravou no Estado. Não adianta 
aumentar impostos se a população não tem mais 
dinheiro para pagar. É preciso dar continuidade à 
reforma administrativa iniciada com o governador 
José Ivo Sartori, fechar órgãos desnecessários, 
diminuir custos e não onerar ainda mais o bolso do 
cidadão. 

Além disso, estou no quinto mandato como 
deputado estadual e nunca votei aumento de alíquota 
de ICMS. Para completar, está em tramitação a 
reforma tributária nacional, proposta pelo deputado 
federal Baleia Rossi (MDB), que prevê, entre outros 
itens, a exclusão do ICMS e a criação de um novo 
imposto único sobre o valor agregado, chamado de 
Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), 
com atribuição compartilhada entre os três entes 
federativos – governo federal, estados e municípios. 

Portanto, não faz 
sentido votarmos um 
projeto estadual sobre o 
tema quando há outro em 
andamento no Congresso 
que irá influenciar 
diretamente no assunto.  

Edson Brum 
deputado estadual e  
presidente da Frente  
Parlamentar da Agropecuária 
Gaúcha

“estou no 
quinto 

mandato 
como 

deputado 
estadual e 

nunca votei 
aumento de 
alíquota de 

ICMS.” 
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Emissora está 
com mudanças 
no estilo e 
na grade de 
programação 

Onda FM 97.7  
está com novidades 
agosto 

chegou com 
mudanças 

no estilo e na grade 
de programação 
da Onda FM 97.7. 
A Rádio, que foi a 
primeira emissora do 
Vale a realizar lives 
como forma de ajudar 
aos necessitados em 
função da Covid-19 
e das enchentes que 
atingiram a região, 
inova mais uma vez.

A programação 
musical tem focado 
no POP Nacional 
e Internacional, 
novidades e sucessos 
consagrados, o que 
tem agradado em 
cheio a audiência, 
diferenciando a Onda 
das outras emissoras 
que ainda apostam 
no Sertanejo/
Funk popular. 
Essa diferença na 
programação musical 
da Onda tem atraído 
um número maior de 
ouvintes tanto em 
97.7 FM como nas 
redes sociais.

A grade também 
tem novidades. 
Na segunda (10) 
houve a estreia 
do “OndaRetro” 
das 6h às 9h. O 
programa, que tem a 
apresentação do Jairo 
Bola, toca músicas 
dos anos 80 até 2010 
pra levantar o astral 
dos ouvintes e ainda 
traz as principais 
informações do dia. 
Logo na sequência 
tem “No Pique da 97” 
que tem sucessos 
do momento e as 
informações do 
dia. “O Melhor 
do Almoço” 
“Banana Show”, 
“Interligado”, “Na 
Onda do Ouvinte” 
e o “Onda Retro” 
segunda edição 
completam a grade 
de programação 
da Onda durante a 
semana.

Sempre de olho nas 
novidades, a Onda se 
renova a cada dia em 
busca do melhor para 
os ouvintes. Cola com 
a gente!

Fique 
ligado!

Durante a 
semana, a 
programação 
da Onda inicia 
com o “Onda 
Retro”, segue 
“No Pique da 
97”, continua 
com “O Melhor 
do Almoço”, 
“Banana Show”, 
“Interligado”, 
“Na Onda do 
Ouvinte” e o 
“Onda Retro” 
segunda 
edição. 

Jairo bola apresenta o novo programa 

onDa Fm Foi a primeira emissora a realiZar lives beneFicentes

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

Um ano da Tabata Luena Staudt
Há exatamente um ano te esperávamos ansiosamente 

com muito amor. Filha, você veio ao mundo nos 
contagiando com sua alegria, sua luz e seu carisma. 
Há exatamente um ano nosso mundo se transformou 
em um verdadeiro mundo encantado, onde a princesa 
torna nossos dias audaciosos, onde a princesa dá o total 
sentido à nossa vida! 
Agradeço a Deus pela sua vida e peço ao papai do céu 
que ilumine sempre tuas escolhas, pois através delas 
conquistarás um lindo caminho. Mamãe, papai e toda a 
família estarão sempre contigo e nunca, em momento 
algum, soltaremos a sua mão. Te amamos muito meu 
amor, estaremos sempre ao teu lado! Feliz Aniversário! 
Com o carinho dos pais Auryslandhya e Ediberto.

Quatro anos da 
Anabelle

A Anabelle completa 
quatro anos nesta sexta-
feira, dia 14. Ela recebe 
os parabéns dos pais Luis 
Henrique e Franciele, da 
mana Antonia e da vovó 
Rosane.

Três meses da 
Antonella

A Antonella completou 
três meses. Ela é filha da 
Bruna Lasta, que reside 
em Encantado.

NATáliA viAN

À espera de Helena
Camila e Edimar estão ansiosos à espera de Helena.

vEri ErThAl FOTOGrAFiA

Sessão infantil da Iúna
Sessão infantil da Iúna de 1 ano e 3 meses. Ela é filha 

de Lisiane Pretto e Vinícius Fossá Teixeira, que residem 
em Encantado. 

NATáliA viAN

Um aninho 
Arthur Pezzi Grassi 

comemorou o seu 1º 
aniversário, no dia 12 de 
agosto. O papai Luciano 
e mamãe Angela e os 
avós Ivar e Lucia Pezzi, 
desejam que ele tenha 
saúde e seja muito feliz. 

STúDiO PrimE FOTOGrAFiA
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Amigos da Dália juntam R$ 118 mil 
e móveis e eletrodomésticos são 
adquiridos e doados a 130 famílias

Quando ocorreu 
a enchente no 
início do mês 

de julho a Cooperativa 
Dália Alimentos se 
mobilizou para auxiliar 
as comunidades em que 
possui funcionários das 
mais diferentes formas 
e, principalmente, os 
atingidos que perderam 
tudo ou quase tudo. 
Logo, uma corrente do 
bem e de solidariedade 
foi formada e inúmeras 
doações realizadas por 
funcionários, clientes, 
parceiros e amigos da 
Dália Alimentos.

No dia 10 de julho, 
uma conta corrente 
foi aberta no Sicredi 
com o nome “Enchente 
Funcionárias Dália” e 
cerca de 70 doadores 
depositaram entre 
R$ 50,00 e R$ 15 mil, 
totalizando o valor de 
R$ 118.464,00 até o dia 
13 de agosto. O volume 
recebido surpreendeu 
a Direção da Dália 
Alimentos, que após 
verificar a quantidade 
de famílias atingidas 
pela cheia, realizou 
uma pesquisa interna 
junto a cada supervisor 
para identificar as 
famílias de funcionários 
necessitados de móveis, 
eletrodomésticos e outros 
pertences.

Após isso, os 
funcionários que 
solicitaram doações 
receberam a visita de 
um funcionário do Setor 
Pessoal, que verificou 
a real necessidade 
de doações e, 
posteriormente, foi feita 
a triagem e escolhidos os 
beneficiários conforme 
critérios de extrema 
necessidade.

Com o valor, 
foram adquiridos 26 
refrigeradores, 22 
fogões, 26 colchões 
de casal, 61 camas de 
casal, 65 roupeiros, 
12 cozinhas, 26 
mesas, 104 cadeiras 
e 11 estofados. Após 
orçamento em diferentes 
estabelecimentos 
comerciais, a Loja Lebes 
ofereceu os produtos 
com os menores preços, 

onde tudo foi adquirido.
Na quarta-feira, dia 12 

de agosto, as entregas 
começaram a ser 
realizadas com aporte 
do Dália Supermercados, 
que fez a entrega das 
geladeiras, fogões 
e colchões.  Indo de 
casa em casa, os 
eletrodomésticos foram 
entreguem conforme 
a necessidade; já os 
móveis serão entregues 
e montados na casa dos 
escolhidos. Até o final 
das entregas, serão 
beneficiadas 130 famílias 
de empregados da 
cooperativa, residentes 
nas cidades de Encantado, 
Arroio do Meio, Roca 
Sales, Muçum e Estrela.

Funcionária desde 
2015, a haitiana 
Jodelande Val (26) 
ganhou um colchão. Uma 
geladeira foi entregue 
ao funcionário Dieunel 
Mondelus (37), também 
haitiano e funcionário 
da cooperativa há três 
anos. Dois fogões foram 
entregues, sendo um 
para Gabner Saint Cyr 
(36) e um para Cláudio 
Lisboa Osório Nunes (23), 
sendo que quem recebeu 
foi a esposa.

Acompanhou as 
entregas o funcionário 
do Setor Pessoal, Marco 
Aurélio Soga, além dos 
funcionários do Dália 
Supermercados Sérgio 
Capalonga, Leandro 
Radaelli e Patrick 
Radaelli. A montagem 
dos móveis foi efetuada 
por Elias Oliveira.

FOTOS: CArinA MArquES
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fròtole del 
bigolin

Nota 0
O professor bravo com o aluno:
- Você me prometeu que iria se comportar, e eu 

prometi a você que, se não se comportasse, eu iria lhe 
dar um zero. Você não cumpriu sua promessa.

E o aluno:
- Não tem problema, professor. O senhor também não 

precisa cumprir a sua.

Joãozinho
- Quantos anos você tinha no seu último aniversário?
- Sete.
- E quantos anos você terá no seu próximo 

aniversário?
- Nove.
- Não pode, Joãozinho, pense bem...
- Pode, professora. Estou fazendo 8 anos hoje.

Na aula
Na aula de história, o professor pergunta ao aluno: - 

Joãozinho, diga uma coisa que hoje é muito importante 
para nós e que há dez anos não existia.

- Joãozinho responde: - Eu!

Guarda e o delegado
Guarda:-  Senhor delegado, o ladrão acaba de fugir.
Delegado: - Improssível. Eu não mandei você vigiar 

todas as saídas?
Guarda: - Sim, mas ele fugiu pela entrada.

Tema de casa
- Meu filho, será que a professora não desconfia que 

eu estou resolvendo os seus exercícios de Matemática?
- Desconfia, sim, pai. Ela diz que é impossível uma 

pessoa só fazer tanta besteira.

Desempregado
- Cara, desempregado de novo? Por que você saiu do 

seu último emprego?
- Porque fizeram um negócio que me deixou muito 

chateado.
- Ah é? O que foi?
- Eles me despediram

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Eita, Áries! Serásse a Lua Minguante que começa em Touro 
vai te trair, murchar a bola da sua grana, esvaziar seu bolso, 
com um total de zero dinheiros? Mas ó, se isso acontecer, 
chama o Sol, minha filha! 

Touro (21/4 a 20/5)
Tourinho, meu amorzinho, você já teve a sensação de que 
muitas vezes parece que o mundo conspira contra a gente, 
que as coisas tão tudo dando ruim, mas aí, do nada, acaba 
dando bom?  

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Gêmeos, chega mais, vamos levar um papo reto. Dizem por 
aí que dinheiro não traz felicidade, tá sabendo? Mas olha, eu 
te garanto que pobreza traz menos ainda. Então se apega 
nisso, tá? 

Câncer (21/6 a 21/7)
Na saúde, Glória a Deux! Os astros enviam boas energias 
para você viver dias de muita vitalidade física e mental. 
O mesmo vale para a família, onde você estará maleável, 
sempre se colocando no lugar da outra pessoa. Viva a 
empatia, né?

 Leão (22/7 a 22/8)
Eita semaninha desafiadora, viu, meus consagrados. Você 
vai precisar muito dos raios solares que trazem luz e boas 
energias astrais para o seu signo, pois os outros planeta tudo 
tão é querendo te ferrar.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virgem, nesta semana, a Lua entra em Touro, que é signo 
parça, mas acontece que ela está minguando e por isso 
é melhor planejar seus passos do que pagar de doida, 
principalmente se o assunto envolver dinheiro ou pessoa de 
outra cidade.

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, meu cristalzinho… Tô vendo aqui que essa semana 
vocês vão estar tudo criativão, barrocos, cheio de projetos 
fervilhantes na cabeça. Tem que batalhar mesmo, correr 
atrás.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Vejo que uma treta entre Marte e Plutão pode afetar sua 
forma de se comunicar no trabalho. É possível que rolem 
umas implicâncias com os colegas ou o próprio serviço pode 
sofrer atrasos e imprevistos. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Olha, Sagita, preciso dizer que você é um signo privilegiado, 
sim, viu? Tá todo mundo muito lascado, muito ferrado, mas 
até que pro seu lado as coisas tão mais de boas, viu?

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Essa afronta toda é efeito do Sol na sua Casa da 
Transformação! Mas ó, se não quiser buscar sua dignidade 
no lixo, melhor tomar seu paracetaloka direitinho e não medir 
forças com a chefia nem empinar o nariz para colega ou 
amigo, porque pode dar ruim, viu?

Aquário (21/1 a 19/2)
Eita, Aquário, a semana vai ser meio tensa por causa de um 
aspecto injuriado entre Marte e Plutão. 
Sua ansiedade pode aumentar na hora de receber notícias de 
jornais, TV, internet. Você pode se embananar toda na hora 
de se comunicar. Vai rolar aquela lambança. 

Peixes (20/2 a 20/3)
Seguinte, meus peixinhos preciosos: preciso pedir que vocês 
comecem a semana reorganizando as contas. Eu sei que é 
chato, mas precisa, viu, bem?  Abre aí uma planilha no Excel. 
Anota seus gasto tudo! Ah, outra coisa que você pode fazer é 
seu mapa astral profissional e do dinheiro.


