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encantadense radicado em 
Chapecó-SC, Diretor da 
Fundação Napoleon Hill no 
Oeste catarinense

 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

OBITUÁRIO 14/08/2020 a 20/08/2020

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

REPRODUÇÃO FACEBOOK

JONAS CALVI, 
representante do PTB, sobre 
as reuniões entre os sete 
partidos para debater o 
consenso na eleição

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

ASSINATURAS 
JORNAL OPINIÃO

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

Correio anual: 
R$ 400,00  

Correio semestral: 
R$ 215,00

BURACOS DEPOIS  
DA ENCHENTE

Leitor reclama dos buracos, na rua 
Luiz Signori, próximo ao viaduto de 
Muçum. Segundo ele, a situação se 
agravou após a enchente e, por isso, 
solicita uma atenção por parte da 
administração municipal.

15/08 – Valdir Turatti, 68 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.

16/08 – Valmor João Fontana, 71 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.

16/08 – Odette Maria Luft da Rocha, 64 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

17/08 – Anna Carolina Turatti de Souza, 02 anos.
Cemitério Municipal de Relvado.

17/08 – João Turatti, 81 anos.
Cemitério de Jacarezinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

17/08 – Orvelina Arbusti Rodrigues, 88 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

18/08 – João dos Santos de Moraes, 69 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

18/08 – Telmo Puhl, 88 anos.
Cemitério Luterano de Borges de Medeiros, Roca Sales. Funerária Diersmann.

18/08 – Danilo Rizzi, 72 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

19/08 – Reni José Nichel, 65 anos.
Cemitério Municipal de Nova Bréscia. Funerária Mazzarino.

20/08 – Wilma Valer Slaifer, 65 anos.
Cemitério Católico de linha Divertida, Nova Bréscia. Funerária Garibotti.

BOLSONARO 
SEGUE FORTE

Na semana passada, 
o Datafolha 
publicou uma 

pesquisa em que o 
governo Bolsonaro teve 
uma melhora significativa 
na avaliação dos 
brasileiros. Apesar de toda 
a campanha massiva da 
grande imprensa contra 
sua gestão, acusando-o 
pelas mais de 100 mil 
mortes que atribuem à 
Covid-19, mesmo após 
ser impossibilitado de 
gerenciar a pandemia por 
decisão do STF, ele segue 
ampliando sua margem de 
apoio popular. 

Importante ressaltar 
que, por se tratar de uma 
empresa que pertence 
a Folha de São Paulo, 
que, junto com a Rede 
Globo, são as maiores 
opositoras ao governo, 
não se pode dar muito 
crédito à pesquisa, porém, 
quando vemos esses 
veículos assumindo que 
Jair Messias tem grande 
aprovação dos brasileiros 
significa que ficou difícil 
maquiar os números, 
como vimos na campanha 
eleitoral, quando a 
mesma Datafolha 
acenava a derrota do 
capitão em qualquer 
cenário de segundo 
turno. Corroborando essa 
avaliação, na quarta-feira, 
o Instituto Poder Data 
divulgou uma pesquisa 
em que a aprovação do 
presidente é ainda maior, 
subindo de 45% para 52% 
dos entrevistados em todo 
o País. 

O fato é que Jair 
Messias tem apoio 

popular por falar a 
linguagem que agrada 
o brasileiro médio 
que é conservador e 
defende os princípios 
Deus e família. Em um 
mundo cada vez mais 
globalista, que tem por 
objetivo acabar com 
esses dois pilares de 
sustentação moral de 
qualquer civilização, 
suas manifestações 
ecoam nos lares 
dos brasileiros que 
somam uma maioria 
silenciosa, mas atenta 
aos fatos. 

Talvez sua maior 
aprovação também 
possa ter se dado pelo 
fato de deixar de falar 
com apoiadores no 
chamado cercadinho 
do Palácio do 
Alvorada, momento 
em que suas falas eram 
distorcidas pela grande 
mídia e utilizada 
contra ele no processo 
de desgaste ao governo. 
Hoje, suas aparições 
são em inaugurações 
de obras onde recebe 
o carinho de milhares 
de pessoas que 
sempre o aguardam, 
de modo orgânico, 
para saudá-lo, como 
vimos no Nordeste, 
antigo reduto da 
esquerda, e que hoje 
já compreende a 
importância das ações 
da atual gestão no 
combate à corrupção 
e na execução de 
projetos que melhorem 
a vida dos nativos. 

Mesmo tendo 
que lidar com um 
judiciário militante 
e um Congresso 
acostumado ao 
toma lá, dá cá, que 
derrubam muitas de 
suas decisões e, apesar 
de todas as distorções 
e ataques da mídia que 
acabam desgastando 
o presidente, Jair 
Bolsonaro se consolida 
nos índices de 
aprovação popular, 
sedimentando um 
caminho para sua 
reeleição e devolvendo 
aos brasileiros um veio 
de esperança por dias 
melhores...

“É um 
momento 

histórico do 
município de 
Encantado.” 
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O frigorífico 
de frango da 
Cooperativa 

Dália Alimentos, 
localizado em Palmas, 
cidade de Arroio do 
Meio, está apto ao abate e 
à exportação para países 
de origem muçulmana. 
O Certificado Halal foi 
emitido no dia 10 de 
agosto pela empresa 
CDIAL HALAL, filial 
do Grupo CDIAL, 
referência global em 
Certificação Halal. A 
partir de agora, um 
Certificado Halal será 
emitido para cada lote 
produzido apenas se 
forem cumpridas as 
normas previamente 
estabelecidas pela 
empresa. O documento 
é aplicado à categoria C, 
produtos Chicken Meet, 
e foi assinado pelo vice-
presidente da empresa 
CDIAL HALAL, Ali 
Ahmad Saifi.

Para iniciar essa 
modalidade de abate, 
bem como a exportação 
dos cortes, é necessário 
adequar as embalagens 
com o Selo Halal, 
cumprir os requisitos 
da auditoria, ter o abate 
supervisionado por um 
auditor muçulmano e 
capacitar os sangradores, 
que deverão ser cristãos 
para executar a técnica 
adequada de sangria.

A Dália Alimentos 
deu início ao processo 
de Certificação Halal 
ainda na construção do 
frigorífico, quando o 
fez dentro das normas 
de abate Halal, como, 
por exemplo, a sala de 
sangria em direção a 
Meca, na Arábia Saudita, 
cidade sagrada para os 
muçulmanos. Já no dia 
25 de junho, o Comitê 
Dália Halal, composto 
por funcionários que 
irão disseminar os 
conceitos a todos os 
empregados da unidade, 
foi dado início às 
capacitações para receber 
a devida certificação. 

As etapas do curso 

foram ministradas 
pelo auditor técnico e 
supervisor regional da 
CDIAL HALAL, Said El 
Moutaqi, marroquino 
de nacionalidade, que 
trabalha com abate 
Halal desde 1992. A 
Certificação Halal 
permite que alimentos 
sejam exportados a 
países do Oriente Médio 
e estabelece uma série 
de requisitos durante o 
abate e a industrialização 
do produto, respeitando 
os conceitos religiosos 
Halal, importantes 
para a comunidade 
muçulmana. A planta 
frigorífica da Dália 
Alimentos foi auditada 
pelo Centro de 
Divulgação do Islam 
para América Latina 
e encontra-se em 
conformidade com os 
requisitos estabelecidos 
pelo Manual de 
Certificação Halal CHS 
3001-1, norma GSO 
2055-1 e GSO 993.

REGIÃO Certificação Halal foi emitida no dia 10 de agosto

Dália pode exportar carne de frango 
a países de origem muçulmana

Técnica Halal
A Dália Alimentos é certificada para todo o processo de abate e habilitação 

da planta e de embarque de cortes de frango para os clientes que exigirem a 
Certificação Halal. A técnica de abate conhecida como Halal determina que os 
animais sejam abatidos de acordo com o ritual islâmico (chamado de Zabibah 
ou Zabiha, que indica que a carne é Halal). Neste ritual, os animais são mortos 
com um corte em movimento de meia-lua no pescoço, para que não sofram 
e não liberem enzimas. Halal, segundo o Alcorão (livro sagrado do Islã), é o 
que é permitido para o consumo. A primeira exportação de carne Halal do 
Brasil ocorreu em julho de 1975, quando um pool de empresas catarinenses 
embarcou 650 toneladas para a Arábia Saudita e para o Kuwait.

Certificado 
emitido à Dália 
Alimentos pela 
Empresa CDIAL 
HALAL

Unidade frigorífica 
está localizada em 
Palmas, município 
de Arroio do Meio

animais SÃO abatidos de acordo com o ritual islâmico

FOTOS: CARINA MARQUES/DIVULGAÇÃO
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Após consulta ao 
Comitê de Análise de 
Dados do Covid-19, o 
Secretário Estadual da 
Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento 
Rural, Covatti Filho, 
anunciou a liberação 
de atividades e provas 
campeiras em municípios 
com bandeira amarela 
ou laranja. O aval foi 
dado pela coordenadora 
do comitê, Leany 
Lemos, e comemorado 
pelo Movimento 
Tradicionalista Gaúcho 
(MTG).

As provas devem 
seguir restrições dos 
Decretos Estaduais, as 
normas da Secretaria 
Estadual da Saúde e, 
especialmente, a Nota 
Informativa 18 COE/
SES-RS do Centro 
Estadual de Vigilância 
em Saúde de 13 de 
agosto. A Nota lista 
42 recomendações 
que devem constar 
nos protocolos das 
competições esportivas 
a serem realizadas 
em território gaúcho, 
entre elas a proibição 
de público externo. A 
autorização � nal � cará a 
cargo do município sede 
da competição.

Segundo Covatti Filho, 
as competições devem 
apresentar um plano 
de contingência para 
prevenção e controle à 
Covid-19. “É possível 
retomar a realização das 
provas campeiras, desde 
que todos os protocolos 
de prevenção à saúde 
sejam rigorosamente 
cumpridos”, destaca 
Covatti.

O vice-presidente 
campeiro do MTG, 
Adriano Pacheco, 
diz que a liberação 
contempla na totalidade 
pedido da entidade. 
“As provas campeiras 
vão muito além da 
cultura e tradição, elas 
envolvem um setor 
econômico que está 
parado desde o início 
da pandemia e precisa 
retomar as atividades”, 
ressalta. Pacheco havia 
encaminhado pedido 
pela liberação  na 
segunda-feira (17).

Na mesma linha,  
o Vice-Presidente 
da Administração e 
Finanças do MTG, 
César Oliveira, diz que o 
pedido de continuidade 
controlada das atividades 
campeiras é fundamental 
para a retomada desta 

tradicionalismo

provas campeiras 
ESTÃO LIBERADAS NAS 
cidades de bandeiras 
amarela e lARANJA

atividade econômica 
que abrange todo o 
estado. “É preciso fazer 
girar a engrenagem 
lentamente de forma 
muito criteriosa, não 
deixando-a parada, 
enferrujando e 
sofrendo desgaste. 

Precisamos avançar, 
porém tomando o 
máximo de precauções 
e, conscientemente, 
cada um, desde o gestor 
municipal até o laçador, 
assumir a sua devida 
responsabilidade”, 
ressalta César Oliveira.

provas não eram realizadas desde o início da pandemia em março

FOTOS: DIVULGAÇÃO

mtg solicitou liberação 
ao governo nesta semana

covatti filho é o secretário 
de agricultura do rs

Brigada 
Militar 
vai para 
o CSU

Após a 
cheia do dia 
8 de julho, 
o prédio da 
Brigada Militar, 
na rua 31 de 
Março, teve 
sua estrutura 
comprometida 
com diversas 
rachaduras 
e danos no 
telhado e garagem. Foi realizado uma vistoria 
em conjunto entre CRPO e o batalhão, em que 
foi constatada que não há condições da Brigada 
permanecer no local. Atualmente, a parte 
administrativa é feita em Encantado e o operacional 
no município. Foi de� nido que um espaço no 
Centro Social Urbano, de propriedade da prefeitura, 
será usado temporariamente com sede. A instalação 
de forma provisória foi autorizada pela Câmara 
de Vereadores na sessão da segunda-feira (17). A 
expectativa do comandante sargento Cláudio Alves 
é que em 15 dias a guarnição esteja instalada no 
local. 

Trem dos Vales em novembro 
O município receberá, nos dias 6, 7 e 8 de 

novembro, os passeios de Maria Fumaça, no projeto 
Trem dos Vales. Serão ao todo 12 passeios de ida e 
volta entre os municípios de Roca Sales e Colinas. 
A saída será no horário das 9h e 14h. O objetivo é 
recriar um espaço na estação férrea, destacando as 
agroindústrias, o artesanato e a cultura através da 
música e dança.

3ª parcela do IPTU vence 
na segunda-feira

Contribuintes do IPTU que optaram pelo 
parcelamento do tributo devem � car atentos para 
a data o pagamento da 3ª parcela. O vencimento 
será na próxima segunda-feira (31). O imposto 
no munícipio foi parcelado em até quatro vezes, 
a última parcela tem vencimento no dia 30 de 
novembro. Os locais para pagamento são Bradesco, 
Caixa Federal, Sicredi e agências credenciadas. 

Hospital 
recebe 
doação da 
JBS

O Hospital 
Roque Gonzáles 
foi contemplado 
com a doação de 
dois monitores 
multiparâmetro e um 
eletrocardiograma 
móvel. De acordo 
com o presidente 
da casa de saúde, 
Eraldo Bonzanini, 
os equipamentos são 
de muita valia para 
o atendimento aos 
pacientes. 

CLAUDINEI COFFERRI
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especialsemanário é um dos mais tradicionais do vale do taquari

Jornal Opinião comemora 
49 anos nesta sexta-feira
Hoje é dia de 

festa no Grupo 
Encantado 

de Comunicação 
(GECom). O Jornal 
Opinião completa 49 
anos de fundação. 

Resultado do sonho 
do radialista Olavo 
Carlos Wagner, que 
atuava na Rádio 
Encantado, em 21 
de agosto de 1971 
iniciou a circulação do 
Opinião, na época em 
forma de suplemento, 
com quatro páginas e 
adotando o nome de “O 
Informativo”.

Ao longo de sua 
história, dezenas 
de pro� ssionais 
tiveram participação 
fundamental na missão 
de atualizar os leitores 
de Encantado e região 
com notícias, entrevistas, 
imagens, reportagens, 
cadernos especiais e 
revistas.

Desde 2011, o 
Opinião integra o 
GECom, e atua em 
parceria com as Rádios 
Encantado e Onda FM.
Circula todas as sextas-
feiras com 20 páginas, 
além do Caderno Mix. 
Em datas especiais 
produz a Revista 
Opinião. 

Edições anteriores 
também podem ser 
acessadas no digital, pelo 
site rdencantado.com.br.

A PRIMEIRA EDIÇÃO 
Em sua apresentação inicial, o Jornal dizia 

que vinha para trabalhar para Encantado e 
por Encantado, integrando a comunidade e 
gerando progresso e bem-estar. Na edição n° 
01, o destaque era a criação da 2ª Vara na 
Comarca de Encantado, uma antiga aspiração 
do Diretor do Foro, Dr. Celeste Vicente Rovani. 
A instalação ocorreu no recinto da Câmara 
de Vereadores, com a presença do Secretário 
Estadual Otávio Germano, autoridades, 
convidados e do presidente do Legislativo, 
Dr. Jorge Moreira, que fez um apelo para que 
Anta Gorda passasse a ser jurisdicionada por 
Encantado. 

Na época, a Comarca de Encantado abrangia 
Encantado, Roca Sales, Muçum, Putinga, Ilópolis 
e Nova Bréscia. Era destaque na edição o “Baile 
do Far West”, promoção do Ginásio Estadual no 
Clube Recreativo Encantado, com a “animação 
do nosso sempre excelente Marini Show”. Outra 
“pedida” era a Escolha da Normalista 71, no 
domingo no Esplanada. 

Na sua primeira edição, o Jornal informava 
sobre a reunião realizada no Distrito de Relvado 
pelo prefeito Armando Luiz Reali e seu vice 
Evaldo Zílio com a comunidade para decidirem 
sobre a instalação da rede de energia elétrica na 
localidade. Era dado destaque ao entrosamento 
entre os integrantes da Câmara de Vereadores 
de Encantado, que naquele mês havia concedido 
o título de Cidadão Encantadense ao presidente 
do Banco do Brasil, Nestor Jost. 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
inaugurava sua nova sede, com a presença do 
diretor da instituição Sr. Ibsen Rosa Pons, do 
prefeito Armando Luiz Reali e do presidente da 
Cosuel, João Batista Marchese. 

No esporte, noticiava um fato que seria 
manchete nacional. O Encantado, que se 
encontrava licenciado junto à Federação 
Gaúcha, elegia para sua direção Jurema Bagatini 
e Marta Kummer, presidente e vice, que com 
um grupo de outras jovens iniciaria um processo 
que levaria o Leão à primeira divisão do futebol 

gaúcho, em poucos anos.

“Fruto do entusiasmo 
e também do incentivo 
de amigos, mesmo sem 
medir as precariedades 
materiais, enfrentando 

carência de 
equipamentos e capital, 
com pouca experiência 

na área, lançamos o 
Opinião – título que 
tomamos emprestado 

de um jornal portenho. 
Encantado já tinha 
como expressar suas 

opiniões. Algum tempo 
depois, surgiu um 

semanário nacional 
com ênfase na política, 
também com o nome 

Opinião”,

Olavo Carlos 
Wagner, 

criador do 
Opinião

A EVOLUÇÃO DA MARCA

“Estamos conscientes 
da importância de 
um jornal para a 

cidade. Quando todos 
compreenderem a 
sua importância, o 
nosso trabalho terá 

encontrado a melhor 
recompensa”, 

TRECHO DO 
EDITORIAL 

PUBLICADO 
NA PRIMEIRA 

CAPA
CAPA DE 8 DE MARÇO DE 1972,
QUANDO COMEÇOU A ESTAMPAR A
MARCA ‘OPINIÃO’

a primeira capa: 
sucursal de O 
Informativo
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Comitê de Análise de 
Dados do Covid-19, o 
Secretário Estadual da 
Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento 
Rural, Covatti Filho, 
anunciou a liberação 
de atividades e provas 
campeiras em municípios 
com bandeira amarela 
ou laranja. O aval foi 
dado pela coordenadora 
do comitê, Leany 
Lemos, e comemorado 
pelo Movimento 
Tradicionalista Gaúcho 
(MTG).

As provas devem 
seguir restrições dos 
Decretos Estaduais, as 
normas da Secretaria 
Estadual da Saúde e, 
especialmente, a Nota 
Informativa 18 COE/
SES-RS do Centro 
Estadual de Vigilância 
em Saúde de 13 de 
agosto. A Nota lista 
42 recomendações 
que devem constar 
nos protocolos das 
competições esportivas 
a serem realizadas 
em território gaúcho, 
entre elas a proibição 
de público externo. A 
autorização � nal � cará a 
cargo do município sede 
da competição.

Segundo Covatti Filho, 
as competições devem 
apresentar um plano 
de contingência para 
prevenção e controle à 
Covid-19. “É possível 
retomar a realização das 
provas campeiras, desde 
que todos os protocolos 
de prevenção à saúde 
sejam rigorosamente 
cumpridos”, destaca 
Covatti.

O vice-presidente 
campeiro do MTG, 
Adriano Pacheco, 
diz que a liberação 
contempla na totalidade 
pedido da entidade. 
“As provas campeiras 
vão muito além da 
cultura e tradição, elas 
envolvem um setor 
econômico que está 
parado desde o início 
da pandemia e precisa 
retomar as atividades”, 
ressalta. Pacheco havia 
encaminhado pedido 
pela liberação  na 
segunda-feira (17).

Na mesma linha,  
o Vice-Presidente 
da Administração e 
Finanças do MTG, 
César Oliveira, diz que o 
pedido de continuidade 
controlada das atividades 
campeiras é fundamental 
para a retomada desta 

tradicionalismo

provas campeiras 
ESTÃO LIBERADAS NAS 
cidades de bandeiras 
amarela e lARANJA

atividade econômica 
que abrange todo o 
estado. “É preciso fazer 
girar a engrenagem 
lentamente de forma 
muito criteriosa, não 
deixando-a parada, 
enferrujando e 
sofrendo desgaste. 

Precisamos avançar, 
porém tomando o 
máximo de precauções 
e, conscientemente, 
cada um, desde o gestor 
municipal até o laçador, 
assumir a sua devida 
responsabilidade”, 
ressalta César Oliveira.

provas não eram realizadas desde o início da pandemia em março

FOTOS: DIVULGAÇÃO

mtg solicitou liberação 
ao governo nesta semana

covatti filho é o secretário 
de agricultura do rs

Brigada 
Militar 
vai para 
o CSU

Após a 
cheia do dia 
8 de julho, 
o prédio da 
Brigada Militar, 
na rua 31 de 
Março, teve 
sua estrutura 
comprometida 
com diversas 
rachaduras 
e danos no 
telhado e garagem. Foi realizado uma vistoria 
em conjunto entre CRPO e o batalhão, em que 
foi constatada que não há condições da Brigada 
permanecer no local. Atualmente, a parte 
administrativa é feita em Encantado e o operacional 
no município. Foi de� nido que um espaço no 
Centro Social Urbano, de propriedade da prefeitura, 
será usado temporariamente com sede. A instalação 
de forma provisória foi autorizada pela Câmara 
de Vereadores na sessão da segunda-feira (17). A 
expectativa do comandante sargento Cláudio Alves 
é que em 15 dias a guarnição esteja instalada no 
local. 

Trem dos Vales em novembro 
O município receberá, nos dias 6, 7 e 8 de 

novembro, os passeios de Maria Fumaça, no projeto 
Trem dos Vales. Serão ao todo 12 passeios de ida e 
volta entre os municípios de Roca Sales e Colinas. 
A saída será no horário das 9h e 14h. O objetivo é 
recriar um espaço na estação férrea, destacando as 
agroindústrias, o artesanato e a cultura através da 
música e dança.

3ª parcela do IPTU vence 
na segunda-feira

Contribuintes do IPTU que optaram pelo 
parcelamento do tributo devem � car atentos para 
a data o pagamento da 3ª parcela. O vencimento 
será na próxima segunda-feira (31). O imposto 
no munícipio foi parcelado em até quatro vezes, 
a última parcela tem vencimento no dia 30 de 
novembro. Os locais para pagamento são Bradesco, 
Caixa Federal, Sicredi e agências credenciadas. 

Hospital 
recebe 
doação da 
JBS

O Hospital 
Roque Gonzáles 
foi contemplado 
com a doação de 
dois monitores 
multiparâmetro e um 
eletrocardiograma 
móvel. De acordo 
com o presidente 
da casa de saúde, 
Eraldo Bonzanini, 
os equipamentos são 
de muita valia para 
o atendimento aos 
pacientes. 

CLAUDINEI COFFERRI
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especialsemanário é um dos mais tradicionais do vale do taquari

Jornal Opinião comemora 
49 anos nesta sexta-feira
Hoje é dia de 

festa no Grupo 
Encantado 

de Comunicação 
(GECom). O Jornal 
Opinião completa 49 
anos de fundação. 

Resultado do sonho 
do radialista Olavo 
Carlos Wagner, que 
atuava na Rádio 
Encantado, em 21 
de agosto de 1971 
iniciou a circulação do 
Opinião, na época em 
forma de suplemento, 
com quatro páginas e 
adotando o nome de “O 
Informativo”.

Ao longo de sua 
história, dezenas 
de pro� ssionais 
tiveram participação 
fundamental na missão 
de atualizar os leitores 
de Encantado e região 
com notícias, entrevistas, 
imagens, reportagens, 
cadernos especiais e 
revistas.

Desde 2011, o 
Opinião integra o 
GECom, e atua em 
parceria com as Rádios 
Encantado e Onda FM.
Circula todas as sextas-
feiras com 20 páginas, 
além do Caderno Mix. 
Em datas especiais 
produz a Revista 
Opinião. 

Edições anteriores 
também podem ser 
acessadas no digital, pelo 
site rdencantado.com.br.

A PRIMEIRA EDIÇÃO 
Em sua apresentação inicial, o Jornal dizia 

que vinha para trabalhar para Encantado e 
por Encantado, integrando a comunidade e 
gerando progresso e bem-estar. Na edição n° 
01, o destaque era a criação da 2ª Vara na 
Comarca de Encantado, uma antiga aspiração 
do Diretor do Foro, Dr. Celeste Vicente Rovani. 
A instalação ocorreu no recinto da Câmara 
de Vereadores, com a presença do Secretário 
Estadual Otávio Germano, autoridades, 
convidados e do presidente do Legislativo, 
Dr. Jorge Moreira, que fez um apelo para que 
Anta Gorda passasse a ser jurisdicionada por 
Encantado. 

Na época, a Comarca de Encantado abrangia 
Encantado, Roca Sales, Muçum, Putinga, Ilópolis 
e Nova Bréscia. Era destaque na edição o “Baile 
do Far West”, promoção do Ginásio Estadual no 
Clube Recreativo Encantado, com a “animação 
do nosso sempre excelente Marini Show”. Outra 
“pedida” era a Escolha da Normalista 71, no 
domingo no Esplanada. 

Na sua primeira edição, o Jornal informava 
sobre a reunião realizada no Distrito de Relvado 
pelo prefeito Armando Luiz Reali e seu vice 
Evaldo Zílio com a comunidade para decidirem 
sobre a instalação da rede de energia elétrica na 
localidade. Era dado destaque ao entrosamento 
entre os integrantes da Câmara de Vereadores 
de Encantado, que naquele mês havia concedido 
o título de Cidadão Encantadense ao presidente 
do Banco do Brasil, Nestor Jost. 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
inaugurava sua nova sede, com a presença do 
diretor da instituição Sr. Ibsen Rosa Pons, do 
prefeito Armando Luiz Reali e do presidente da 
Cosuel, João Batista Marchese. 

No esporte, noticiava um fato que seria 
manchete nacional. O Encantado, que se 
encontrava licenciado junto à Federação 
Gaúcha, elegia para sua direção Jurema Bagatini 
e Marta Kummer, presidente e vice, que com 
um grupo de outras jovens iniciaria um processo 
que levaria o Leão à primeira divisão do futebol 

gaúcho, em poucos anos.

“Fruto do entusiasmo 
e também do incentivo 
de amigos, mesmo sem 
medir as precariedades 
materiais, enfrentando 

carência de 
equipamentos e capital, 
com pouca experiência 

na área, lançamos o 
Opinião – título que 
tomamos emprestado 

de um jornal portenho. 
Encantado já tinha 
como expressar suas 

opiniões. Algum tempo 
depois, surgiu um 

semanário nacional 
com ênfase na política, 
também com o nome 

Opinião”,

Olavo Carlos 
Wagner, 

criador do 
Opinião

A EVOLUÇÃO DA MARCA

“Estamos conscientes 
da importância de 
um jornal para a 

cidade. Quando todos 
compreenderem a 
sua importância, o 
nosso trabalho terá 

encontrado a melhor 
recompensa”, 

TRECHO DO 
EDITORIAL 

PUBLICADO 
NA PRIMEIRA 

CAPA
CAPA DE 8 DE MARÇO DE 1972,
QUANDO COMEÇOU A ESTAMPAR A
MARCA ‘OPINIÃO’

a primeira capa: 
sucursal de O 
Informativo
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pOLÍTICA DE ENCANTADO:
TEMPO DE “PAZ E AMOR”

Hoje à noite haverá mais uma reunião visando discutir 
o consenso nas eleições de Encantado, no dia 15 de 
novembro, entre os sete partidos políticos autorizados na 

Justiça Eleitoral para atuarem em Encantado: PP, PSDB, MDB, 
PTB, PDT, PSB e PT (o DEM não está participando). As suas 
lideranças continuam conversando e debatendo uma possível (e 
talvez improvável) candidatura única. Na quarta-feira, dia 19, 

aconteceram mais conversações que, conforme relato do ex-vereador 
Jonas Calvi, principal interlocutor do PTB, os participantes de todas 
as legendas tem sido surpreendidos pelo clima de entendimento e de 
desarmamento dos espíritos. A maturidade da postura dos envolvidos 
nos debates, superando vaidades e interesses partidários, permite 
avaliar que existe um clima que pode levar à possibilidade concreta de 
construção do consenso.

DESENVOLVIMENTO
Convém esclarecer que as conversas estão 

sendo conduzidas no sentido de que seja de� nido 
um projeto de desenvolvimento para várias 
administrações do município. Ou seja, haveria 
o estabelecimento de um amplo acordo para as 
futuras eleições, vinculado a projetos e programas 
previamente de� nidos. Porém, não seria decidido 
agora quem seriam os candidatos e os partidos nos 
próximos pleitos.

PAZ E AMOR
Nessa mobilização não tem havido questões 

fechadas contra essa ou aquela posição, tampouco 
vetos a nomes e propostas, segundo Jonas Calvi. Por 
esses relatos, posso a� rmar que está surgindo algo 
inédito na política de Encantado, que de� no com 
alguma ironia, de uma política “Paz e do Amor”. 
Havendo ou não, o consenso de candidaturas 
únicas para os próximos anos, deve-se enaltecer a 
disposição e o desprendimento das lideranças que 
estão discutindo esse assunto e que estão conseguindo 
a façanha de implementar uma nova forma de 
fazer política. Não se desconhece as di� culdades 
do entendimento como superar estremecimentos 
históricos de campanhas acirradas e radicais; chegar a 
um nome que seja minimamente aceito pelos partidos 
e lideranças; de� nir critérios para a administração 
e preenchimento de cargos e secretarias; exigir que 
envolvidos nos partidos arquivem suas legítimas 
pretensões de postulantes em acender na carreira 
política. No entanto, decididamente essas lideranças 
estão propondo aos encantadenses uma nova fase.  
Os problemas são muito graves na nossa realidade 
e nos próximos anos para que os políticos e seus 
seguidores gastem tempo, energia e recursos em 
desavenças que prejudicam o desenvolvimento de 
Encantado. Mesmo que possa haver, e existe essa 
possibilidade, uma disputa eleitoral, entre dois ou 
três candidatos, a campanha tem tudo para se manter 
dentro dos limites da civilidade e do cavalheirismo 
de um debate em projetos e iniciativas para melhorar 
as nossas vidas e, também, implantar programas para 
atender as demandas das futuras gerações. Por outro 
lado, essa nova política “Paz e Amor”, com ou sem 
consenso, especialmente através da futura Câmara 
de Vereadores (não há coligação na eleição), não 
signi� cará fechar os olhos ou ter condescendência 
nos equívocos e desmandos que eventualmente 
possam acontecer na administração compartilhada. O 
entendimento não deve evitar a postura � scalizadora 
e de cobrança dos vereadores, especialmente quando 
houver dúvidas sobre atos do Executivo. Os recursos 
públicos à disposição dos gestores são sagrados, 
porque provenientes dos suados impostos pagos pelos 
munícipes.

O CANDIDATO 
Já houve uma de� nição em relação às 

ideias iniciais. De acordo com Jonas Calvi, 
agora o chamado G5, que levantou o tema 
do consenso (MDB, PDT, PTB, PSB e PT), 
admite que pode ser formada uma chapa 
única na eleição majoritária com nomes 
das maiores agremiações no atual contexto 
da política, PP, PSDB e MDB. No encontro 
de hoje, esses partidos poderão apresentar 
nomes a serem analisados pelo G5 numa 
possível composição. Nos contatos anteriores, 
havia uma ideia inicial de que o nome de 
consenso não poderia pertencer aos quadros 
do PP, do PSDB ou do MDB. O G5 está 
disposto a discutir o consenso em torno de 
correligionários dos principais partidos, 
obedecendo alguns critérios que estão sendo 
de� nidos. Obviamente, e aí é opinião do 
colunista, o possível candidato deve possuir 
virtudes como conduta e experiência política 
identi� cada com os anseios da população 
e capacidade de liderança em condições de 
liderar o enfrentamento dos sérios desa� os 
de Encantado, nos próximos anos. Cabe 
destacar que 2020 reservou graves problemas 
com a estiagem prolongada, a enchente 
entre as maiores da história e a pandemia. 
São eventos que traz e ainda terão impactos 
socioeconômicos  na sociedade encantadense.

COLIGAÇÕES
Na minha opinião, também compartilhada 

com o colega Henrique Pedersini, existem 
muitas di� culdades para o entendimento. 
Mas, certamente dessa mobilização surgirá 
uma nova política para Encantado, se não 
for nesta, poderá acontecer nas próximas 
eleições. Porém, diante desse contexto, em 
termos pragmáticos, hoje o mais perto da 
realidade ainda existe a possibilidade de um 
candidato único. E de outra forma, se for 
inviabilizado poderá ocorrer uma coligação, 
envolvendo o G5. Hoje estaria mais perto de 
uma coligação para a reeleição de Adroaldo 
Conzatti. O histórico do prefeito que teve 
sua carreira formada no MDB, além de seu 
relacionamento com muitos dirigentes da 
sigla, permite essa avaliação. No entanto, 
certeza mesmo é que não existe qualquer 
chance de uma coligação do atual prefeito 
com o PP. As desavenças que provocaram o 
rompimento da coligação vencedora da última 
eleição são ainda muito profundas. Isso � cou 
claro pelas recentes entrevistas publicadas no 
Opinão de lideranças do PP e do PSDB.

 “COVIDÃO”
Quem sabe da importância 

da política na vida e nos 
destinos das pessoas, sempre 
tenta demonstrar que – para o 
bem e para o mal – os políticos 
eleitos no sistema democrático 
brasileiro são re� exo da 
sociedade, que escolhe os 
seus representantes e os seus 
governantes. A classe política 
tem sido muito criticada, 
fomentando campanhas 
contra os políticos que surgem 
em função do desencanto da 
população com seus eleitos. 
Mas, justiça seja feita, tem 
muito político que contribui 
decisivamente para esse 
descrédito. Vejam agora no 
chamado “Covidão” que são as 
operações contra a corrupção 
envolvendo dinheiro público 
destinado ao enfrentamento 
do coronavírus. Desde o dia 
23 de abril, foram pelo menos 
42 operações. As ações já 
atingem governos de nove 
Estados: Amapá, Amazonas, 
Distrito Federal, Pará, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Os contratos e 
compras investigadas somam 
cerca de R$ 1,32 bilhão, 
conforme informações 
levantadas pelo site de 
notícias, BBC News Brasil 
com base em informações da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), da Polícia Federal e 
do Ministério Público Federal 
(MPF).As irregularidades vão 
de sobre preço de máscaras 
descartáveis, contratos 
milionários de compra de 
respiradores pulmonares 
e montagem de hospitais 
de campanha. E foram 
registradas operações de 
pessoas que tentaram receber 
de forma indevida o Auxílio 
Emergencial de R$ 600. 
Espera-se que os culpados 
recebam todo o rigor da 
legislação.
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A decisão sobre o consenso nas 
eleições de Encantado ficou 
para esta sexta-feira (21). No 

encontro de quarta-feira (19), os sete 
partidos avançaram em alguns pontos, 
mas ainda não chegaram ao acordo. 

Ontem, no programa Bom Dia 
Região dos Vales, da Rádio Encantado, 
o ex-vereador Jonas Calvi falou em 
nome dos cinco partidos, o G5 (MDB, 
PDT, PTB, PSB, PT), e deu detalhes 
sobre as conversas com PP e PSDB. 
A principal novidade é que a ideia de 
que MDB, PP e PSDB não poderiam 
indicar nomes foi rechaçada. Confira 
alguns trechos da entrevista ao repórter 
Henrique Pedersini.

A ideia do 
consenso

“O G5 foi formado com o objetivo 
de um projeto de desenvolvimento 
sustentável para o município. E 
fomos convidados pelo PP e PSDB 
para conversar. Nessa conversa que 
tivemos com os progressistas surgiu 
a possibilidade de debatermos o 
consenso. O vereador Sander Bertozzi 
tinha a ideia do consenso há muito 
tempo, mas o que ficava claro é que 
era uma situação muito particular 
do próprio vereador, com algumas 
adesões do seu partido. O consenso foi 
abraçado pelo G5 para realmente sentar 
todos os partidos e decidir se é viável 
ou não.”

Reunião desta 
semana

“É um momento histórico do 
município de Encantado. Conseguimos 
reunir os sete partidos, todos com 
objetivo único de desenvolver o nosso 
município, dar seguimento às coisas 
boas, alterar o que tem que ser mudado. 
Nenhum partido colocou nome para 
ser candidato, não se discutiram cargos, 
secretarias. Todos partidos estavam 
desarmados. Todos entendem que a 
comunidade de Encantado precisa 

quebrar um ciclo de campanha eleitoral 
acirrada, onde muitas vezes se esquece 
de debater um projeto para se ofender 
pessoas.”

PP, PSDB E MDB
“Revemos a nossa posição e se 

decidiu que PP e PSDB, pela base que 
tem, vão conversar internamente, para 
ver da possibilidade de mantermos 
o consenso, e aí virar um G7, mas 
que tanto PP, PSDB e MDB podem 
indicar nomes para a majoritária. 
Daqui a pouco esses nomes não serão 
os escolhidos, porque teremos alguns 
critérios internos para fazer essas 
escolhas.”

Avanços
“Ficou muito mais próximo 

(consenso). A maturidade das pessoas 
que estavam na reunião foi algo fora 
do normal. Surpreendeu muita gente. 
Todos que estavam lá, a gente se 
conversa praticamente toda semana, 
temos um ciclo de amizades, todo 
mundo se dá bem, e quando chega a 
hora da campanha, cada um vira para 
um lado. Seria de muito bom tom que 
agora nós políticos pudéssemos sentar 
todos numa mesma mesa para pensar 
num projeto futuro para Encantado. A 
gente entende que não é uma situação 
fácil. Todos partidos têm interesses 
partidários. Se não sair o consenso, 
ninguém vai jogar para um ou para 
outro a responsabilidade pelo fato 
de não ter dado o acordo. Agora, o 
principal é que os dois partidos da 
administração (PP e PSDB) tragam 
a possiblidade de fazer parte, de 
permanecer um projeto.” 

Diogo Daroit Fedrizzi 
jornalista

ENCANTADO agora, pp, psdb e mdb poderão indicar nomes à majoritária

Decisão sobre o consenso é 
adiada para esta sexta-feira

representantes dos cinco partidos participaram do  
programa Panorama, da Rádio Encantado, no sábado (15)

Proposta ainda divide 
opiniões na Câmara

Na sessão da Câmara de segunda-feira (17), os vereadores voltaram a falar 
sobre as reuniões entre os partidos que discutem a possibilidade de consenso 
para prefeito e vice. Sander Bertozzi (PP), que propôs chapa única ainda na 
eleição passada, pediu serenidade dos líderes partidários. Outro argumento 
de Sander refere-se à pandemia e à dificuldade de mobilizar os cabos eleitorais 
para encontros e visitas às famílias. “Não vejo condições de fazermos 
campanha esse ano”, disse. Celso Cauduro (MDB) e o presidente Valdecir 
Cardoso (PP) chegaram a bater-boca sobre o assunto. Tudo começou depois 
que Cauduro afirmou que o único partido que não é a favor do consenso é o 
PP. Cardoso contrapôs e disse que Cauduro já falou na tribuna que é contra 
e que Valdecir Gonzatti considerou utópica a ideia. “Não joga a peteca para o 
PP. Se o MDB não está unido, não empurre a bola para o PP”, rebateu Cardoso.  
Cauduro também contestou a afirmação de Sander sobre as dificuldades para a 
campanha devido à pandemia. “É balela dizer que não pode visitar casas. Tem 
Facebook, tem telefone”, comentou. “Já ouvi falar que tu estás cotado para ser 
o vice do Adroaldo, talvez por isso tu não queres o consenso”, declarou Sander, 
sobre as opiniões de Cauduro.

INFORMAÇÕES
Cinco pedidos de informações foram 

encaminhados ao Executivo na sessão 
desta semana. Um deles, assinado 
por todos os vereadores, questiona o 
governo sobre o auxílio financeiro para 
os desabrigados da enchente histórica 
e se é verídica a informação que os 
recursos acabaram. Marino Deves (PP) 
encaminha uma série de perguntas sobre 
o funcionamento dos postos da Estratégia 
de Saúde da Família e sobre as doações 
da Receita Federal ao município nos 
últimos meses. Os parlamentares do PP 
também querem saber informações sobre 
a prestação de serviços de abertura de 
ruas e colocação de cordões de calçada 
no Loteamento localizado na rua Gênova, 
no bairro Santo Antão, entre os dias 3 e 7 
de agosto. Por fim, Diego Pretto, Sander 
Bertozzi e o presidente Valdecir Cardoso 
(PP) questionam o Executivo se já houve 
o pagamento pela compra da área de 
terras localizada ao lado do Parque João 
Batista Marchese, se houve o cercamento 
do terreno, o custo e qual empresa 
realizou o serviço.

CURTAS
>> Luciano Moresco (PT) destacou o 

lançamento do projeto Máscara Roxa, 
no Vale do Taquari, com o objetivo de 
reduzir os índices de violência contra as 
mulheres. 

>> Moacir Tramontini (PTB) revelou 
que fez visitas a casas danificadas pela 
enchente e duas moradias lhe chamaram 
a atenção por um motivo: as portas não 
fecham mais. “Quem fez o levantamento, 
disse que não tem o que fazer. Entendo 
ser importante arrumar isso”, comentou o 
petebista.

>> Marino Deves (PP) voltou a mostrar 
preocupação com a possibilidade de a 
empresa Quitanda sair de Encantado. 
Segundo o político, outro município 
já ofereceu incentivos para atrair o 
empreendimento que hoje dá emprego a 
39 pessoas.

>> Diego Pretto (PP) reclamou do 
estado das calçadas e pediu providências 
da Administração Municipal para que 
fiscalize melhor.

RESTRIÇÕES
A partir desta semana, 

estão suspensas as 
transmissões das 
sessões da Câmara de 
Encantado no Facebook, 
bem como a reprodução 
nos pronunciamentos 
de tribuna no site e 
na Rádio Encantado. 
As medidas seguem 
orientação da assessoria 
jurídica do Legislativo. 
Na segunda-feira (17), os 
políticos reuniram-se por 
videoconferência, cada 
um de sua casa. Apenas 
a imprensa e assessores 
tiveram acesso ao link da 
transmissão.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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especial lideranças apontam vantagens do sistema para superar a crise

Trabalho da ACI-E evidencia  
o associativismo na prática
O dicionário 

Aurélio define 
a palavra 

associativismo como um 
instrumento por meio 
do qual os associados se 
juntam para lutar pelos 
seus interesses e direitos. 
Ações de participação, 
solidariedade, união, 
cooperação, objetivos 
comuns ganham 
destaque. A coletividade 
se sobrepõe à 
individualidade.

No Brasil, o 
movimento associativista 
empresarial é marcado 
pela existência de 
várias instâncias 
organizativas, formado 
pelas confederações, 
federações e associações 
dos mais diversos 
setores e segmentos de 
negócios. Nesse contexto, 
se insere a Associação 
Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E). 
Já nos documentos 
que registram a origem 
da entidade, em 1939, 
encontram-se referências 
sobre a vontade dos 
comerciantes locais 
da época de se unirem 
para tratar assuntos 
de interesse geral, 
não somente aqueles 
ligados a empresas, mas 

também da comunidade 
encantadense e regional.

O presidente 
da ACI-E, Rafael 
Fontana, afirma que 
dar continuidade ao 
espírito associativista 
proposto pelas lideranças 
responsáveis pela 
criação da Associação 
é uma das missões 
mais importantes da 
atual diretoria. “Temos 
a sorte de contar com 
uma comunidade que 
tem no seu DNA esse 
perfil da cooperação 
e da solidariedade, 
características 
fundamentais do 
associativismo. Cabe à 
ACI-E estar organizada 
para atender aos anseios 
de seus associados 
e, ao mesmo tempo, 
para contribuir com 
o desenvolvimento da 
nossa cidade e da região”, 
enfatiza.

A executiva da 
ACI-E, Bernardete 
Rissi, acrescenta que o 
trabalho da instituição 
é permanente na 
defesa dos interesses 
e das aspirações dos 
associados, seja por 
parte da diretoria ou 
da equipe operacional. 
“Há sempre alguém 

trabalhando em favor do 
associado. Queremos que 
ele se sinta cada vez mais 
pertencente à ACI-E, 
por isso não medimos 
esforços para agir em seu 
favor”, reforça.

Bernardete destaca 
que, por meio da prática 
associativista, várias 
demandas da sociedade 
encantadense e regional 
foram conquistadas a 
partir da liderança da 
ACI-E. Entre as mais 
recentes estão o projeto 
do videomonitoramento, 
que resultou na 
instalação de câmeras 
de segurança em 
diversos pontos da 
cidade de Encantado, 
e a participação nas 
discussões do modelo 
de distanciamento 
controlado do governo 
do Estado durante a 
pandemia. “Poderíamos 
estar na bandeira 
vermelha, com muitos 
prejuízos às nossas 
atividades econômicas. 
Mas graças à participação 
da ACI-E, ao lado de 
outras entidades da 
região, conseguimos 
reverter para a cor 
laranja, que permite o 
funcionamento de nosso 
comércio”, destaca.

Primeiro a estiagem, depois a 
pandemia e, por último, a enchente 
histórica. O ano de 2020 tem sido 
marcado por episódios que causam 
prejuízos consideráveis à comunidade 
do Vale do Taquari. E é nesse cenário 
desafiador que o associativismo se 
fortalece, conforme entendimento 
da vice-presidente da ACI-E, Maria 
Cristina Castoldi. “Essas dificuldades 
enfrentadas pelas empresas e pela 
comunidade fizeram com que ficasse 
mais aparente a importância e a força 
do associativismo no nosso meio e 
o quanto reunir forças e enfrentar 
juntos está sendo primordial para 
amenizar o impacto gerado por 
esses acontecimentos”, comenta 
Maria Cristina. “O momento que 
vivenciamos trouxe consigo também 
a condição de pararmos, refletirmos, 
repensarmos e compreendermos que 

ações cooperadas e coletivas em prol de 
objetivos comuns fornecem condições 
de vida mais apropriada para todos”.

A empresária tem a convicção 
que o associativismo pode dar um 
norte diferente aos enfrentamentos 
vivenciados em diferentes âmbitos, 
seja no social, cultural, político e 
econômico. “E o momento é oportuno 
para isso: trabalhar em conjunto, com 
princípios e valores, confiança mútua, 
honestidade, buscando promover o 
bem comum e o desenvolvimento 
socioeconômico, contribuindo 
ativamente na construção de políticas 
públicas que melhorem o bem-estar da 
sociedade por meio de um ambiente de 
negócio saudável. Isso vai acontecer, ou 
melhor, já está acontecendo”, salienta.

Nesse sentido, o associado também 
tem papel decisivo, na visão de Maria 
Cristina. “As entidades precisam do 

envolvimento e da participação dos 
associados, dos líderes empresariais e 
da sociedade para ficarem fortalecidas 
e organizadas, para encontrarem 
soluções para todas as adversidades, 
sobretudo, essas que estamos vivendo 
nesse ano, que pegaram todos de 
surpresa”, acrescenta.

Pensamento semelhante tem o 
presidente da Câmara da Indústria, 
Comércio e Serviços do Vale do 
Taquari (CIC-VT), Ivandro Carlos 
Rosa. Ele cita o Comitê Regional 
de Crise que foi criado em meio 
à pandemia com o objetivo de 
buscar soluções coletivas. O 
grupo contou com a adesão do 
Conselho de Desenvolvimento do 
Vale do Taquari (Codevat) e da 
Associação dos Municípios do Vale 
do Taquari (Amvat). “Para que as 
coisas se resolvam é necessário um 

enfrentamento planejado, que ataque 
todos os setores. Ou seja, as nossas 
ações têm sido transversais, não 
pensando somente na parte comercial, 
mas também no aparato de acesso das 
pessoas à saúde”, explica. 

Para Rosa, as entidades sairão 
fortalecidas da crise, por estarem 
sempre buscando o aprimoramento da 
comunidade em que estão inseridas. 
“Isso vai fazer toda a diferença quando 
estivermos com condições de trabalhar 
com normalidade no pós-pandemia”, 
diz, ao mesmo tempo em que destaca 
o engajamento dos empresários e 
o comprometimento deles com o 
coletivo e a busca de soluções para 
superar a crise. “Penso que no ano de 
2020 ainda será possível termos muitas 
coisas positivas acontecendo. E 2021, 
sem dúvida, será um ano muito melhor 
para todos nós”, projeta.

Sistema fortalecido, apesar das dificuldades do ano

sede da aci-e, no centro de encantado

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O associativismo também se 
fortalece dentro das entidades 
empresariais por meio das atividades 
desenvolvidas pelos núcleos setoriais. 
Na ACI-E, por exemplo, dois grupos 
se mantêm ativos: o SuperAção, 
núcleo de Mulheres Empreendedoras, 
formado por 16 associadas; e o Saúde 
do Vale, núcleo de Saúde e Segurança 
do Trabalho, que conta com a 
participação de 11 associados. 

A coordenadora do SuperAção, 
advogada Darjela Calvi, considera 
que o associativismo se torna 
indispensável nos dias atuais. “A 
maioria das associações tem levado 
suporte nas mais diversas áreas aos 
seus associados, buscando soluções 
conjuntas para as novas dificuldades 
que estão surgindo, não os deixando 
sozinhos à mercê de sua própria sorte”, 
diz. Segundo Darjela, o momento 
exige a colaboração de todos 

para o crescimento e a retomada, 
principalmente, das atividades 
econômicas. “É o que acontece com 
a nossa ACI-E, que promove essa 
colaboração através de suas ações 
e de seu olhar sempre atento às 
necessidades de seus associados e da 
comunidade”, completa.

A empresária Júlia Wolf, da SW 
Segurança e Medicina do Trabalho, 
integra o núcleo Saúde do Vale. 
Para ela, o associativismo evidencia 
os melhores comportamentos e 
sentimentos nas pessoas. “Gosto de 
pesquisar sobre o comportamento 
humano e percebo que o 
associativismo faz com que a gente 
queira evoluir, para que o nosso 
ambiente de trabalho e a nossa 
comunidade cresçam da mesma 
forma. Acredito muito no poder da 
comunidade, de compartilhar para 
crescer”, comenta Júlia. 

O associado é a razão de existir de 
uma entidade. Na ACI-E, são mais 
de 300, entre empresas, empresários, 
profissionais liberais e empreendedores. 
Entre eles, a SW Segurança e Medicina 
do Trabalho e a Lorenzon Plásticos. 

Segundo o empresário Henrique 
Wolf, da SW, o associativismo 
representa a sobrevivência em um 
cenário desafiador da atualidade, 
sobretudo, pelas marcas deixadas pela 
pandemia. “Ele é fundamental para 
superarmos os obstáculos que não são 
pequenos. É o remédio menos amargo. 
É por ele que podemos conseguir dar 
a voltar por cima com maior rapidez e 
de forma duradoura”, comenta. “E esse 
associativismo tem que estar norteado 
pelos valores, principalmente, da ética e 
do respeito”.

Para César Lorenzon, da Lorenzon 
Plásticos, o movimento associativo 

sempre provou, ao longo do 
tempo, a sua importância para o 
desenvolvimento da sociedade. “A 
união de pensamentos, de esforços, 
de empresas e pessoas em busca de 
um objetivo comum, sempre foi mais 
forte do que quando feito de modo 
individual. No nosso caso, temos 
a ACI-E, que defende os interesses 
não só da nossa empresa, mas de 
todos empresários encantadenses”, 
ressalta. Lorenzon refere que sempre 
acreditou e participou de entidades 
associativas, incluindo as que atuam 
em favor do setor de plásticos. “Se 
estivermos organizados por meio de 
uma entidade vamos ter muito mais 
força para sermos ouvidos com relação 
aos nossos interesses. O associativismo 
é uma ferramenta muito válida. Penso 
ser importante que todos tenham esse 
pensamento”, afirma.

Núcleos setoriais  
buscam soluções 
conjuntas

A visão do associado

ORGANOGRAMA ASSOCIATIVISTA
A ACI-E e os seus mais de 300 associados contam com o respaldo de um sistema 

associativo abrangente, desde a liderança da Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), seguido, em nível estadual, pela 
Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) até chegar, no 
âmbito regional, à CIC Vale do Taquari.

O empresário do Acre, George 
Pinheiro, é o presidente da 
Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB) na gestão 2019-2021. A 
entidade representa as 27 federações 
do país e agrega 2,3 mil associações 
comerciais e empresariais que 
contam com mais de dois milhões 
de associados, entre pessoas físicas e 
jurídicas. 

Qual a importância do 
associativismo, principalmente, em 
um cenário de desafios que estamos 
vivendo?

George Pinheiro - Em momentos 
de dificuldade, como este que estamos 
passando, o importante papel do 
associativismo se evidencia ainda mais. 
É através da união de empresários, 
de diversos setores, que estamos 
conseguindo dialogar com o governo 
melhorias para as empresas e para a 
economia, diante das avassaladoras 
consequências que a pandemia nos 
trouxe. Hoje, além de a CACB atuar 
por conta própria, também atua através 
da União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços, a Unecs, que 
reúne nove das maiores entidades de 
representação empresarial do Brasil. A 
Abad, a Abras, a Abrasel, a Abrasce, a 
Afrac, a Alshop, a Anamaco, a CACB 
e a CNDL. Juntos, temos trabalhado 
diariamente para tentar minimizar o 
impacto da pandemia nas empresas 
brasileiras, seja apoiando a reabertura 
do comércio com segurança, seja 
trabalhando pela oferta de crédito, ou 
de qualquer maneira que enxerguemos 
ser eficaz para este momento.

Como o senhor acompanha a 
situação das micro e pequenas 
empresas brasileiras em meio à 
pandemia?

George Pinheiro - Como dito na 
resposta anterior, temos acompanhado 
de muito perto a situação vivida 
pelas empresas brasileiras, todas as 
dificuldades pelas quais elas estão 
passando e, a partir disso, temos 
dialogado com o governo federal para 
que possamos, juntos, encontrar as 
melhores soluções para a superação 
desta crise. Eu, inclusive, coordeno 
o Comitê de Comércio, Serviços, 

Varejo, Bares e Restaurantes, criado 
pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para estreitar o laço entre estes 
setores e o Executivo federal na busca 
destas soluções. Regularmente, nós, 
os representantes deste comitê, nos 
reunimos com o ministro ou com seus 
secretários para ouvir deles o que está 
sendo feito, opinarmos e chegarmos 
ao melhor caminho possível para os 
nossos problemas. 

Que projeções a CACB faz para o 
futuro imediato dessas empresas?

George Pinheiro - Ainda é muito 
complicado fazer um diagnóstico 
mais preciso quanto à situação das 
empresas no futuro, dadas as diferenças 
de tratamento dos governadores e 
prefeitos na condução da reabertura 
do comércio. Em alguns Estados, a 
economia já reabriu e as empresas 
já começam a recuperar um pouco 
o movimento que já tinham antes 
da pandemia. Mas ainda são muito 
poucos. Precisamos reabrir mais o 
comércio, oferecendo toda a segurança 
necessária para a população, para 
evitarmos um colapso ainda maior 
das empresas brasileiras. Digo maior, 
porque certamente, milhares delas já 
fecharam as portas definitivamente 
neste período. Nossa luta, agora, é para 
que consigamos salvar outras milhões 
de empresas e evitar que elas também 
cheguem à falência.

ENTREVISTA
George Pinheiro | presidente da CACB
“Nesse momento, o associativismo  
se evidencia ainda mais”

pinheiro é empresário do acre

rafael fontana, bernardete rissi, maria cristina castoldi, ivandro rosa, darjela calvi, júlia wolf, henrique wolf e cesar lorenzon
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ENCANTADO 

Coral Municipal participa 
de Festival Internacional

O Coral Municipal de Encantado 
será um dos corais que irão participar 
do Festival Internacional de Coros 
de Porto Alegre “In Linea”. A 
programação é uma realização do 
Coral Ítalo-brasileiro do Porto Alegre. 
A transmissão será via internet no dia 
30 de agosto, às 20h, pelo Youtube e 
Facebook.

Alguns dos mais expressivos coros 
do Brasil e do mundo fazem parte deste 
novo festival online, dedicado à música 

coral erudita. Foram convidados grupos 
da Argentina, França, Estados Unidos 
e Hong Kong, além de alguns dos mais 
importantes coros brasileiros. Nomes 
como Indianapolis Symphonic Choir, 
The Chinese University of Hong Kong 
Chorus, Coro Municipal de Córdoba, 
Coro Sinfônico da OSPA, Madrigal 
UnB, Ars Nova UFMG, Canarinhos 
de Petrópolis e Camerata Antíqua de 
Curitiba, são alguns dos 15 grupos 
participantes.

Integrantes do 
Coral Municipal de 
Encantado

Consulado Colorado entrega 
cestas básicas e material escolar

O Consulado Colorado de Encantado promoveu no dia 1º de agosto 
o Galeto Solidário, no Salão do Santo Agostinho, no bairro Planalto, 
em Encantado. A ação foi realizada em prol das famílias atingidas pela 
enchente no município. Nesta semana foram entregues 100 cestas básicas 
no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e material escolar 
para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Erico Verissimo, ambos de 
Encantado.

Cestas básicas foram entregues no Cras 

município tem sete mortes 
registradas por Covid-19

Na segunda-feira (17), Encantado registrou mais um óbito por Covid-19. Trata-
se de um paciente do sexo masculino que estava internado na UTI do Hospital 
Beneficente Santa Terezinha. O idoso tinha 72 anos, estava hospitalizado desde 
o dia 28 de julho e depois foi para a UTI. Ele tinha comorbidades, realizou dois 
testes PCR sendo o primeiro negativo, mas na segunda coleta, realizada no dia 02 
de agosto, testou positivo. Com este óbito, o município registra a sétima morte por 
Covid-19.

Administração Municipal promove 
curso de tecnologia digital 
voltada a área educacional

De 1º a 4 de setembro estarão 
abertas as inscrições do curso de 
aperfeiçoamento em “Tecnologia 
Digitais na Educação (TED)”, 
promovido pela Secretaria de Educação 
e Cultura (SEC) de Encantado e 
Escola de Formação Permanente de 
Professores de Encantado (EFPPE) em 
parceria com a Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e a Escola de Formação 
Permanente do Magistério e Gestão 
Educacional (ESFAPEGE) de Sobral e 
Secretaria Municipal da Educação de 
Sobral (SEDUCA SOBRAL).

O curso é gratuito e voltado para 
servidores municipais de Encantado 
(professores e gestores da educação 
básica). As inscrições serão feitas pelo 
e-mail educacao@encantado-rs.com.br 
ou pelo telefone/whatsapp (51)99755-
1916.

A finalidade do curso é oferecer 
formação aos profissionais da Educação 
Básica sobre gestão escolar e inovação 
pedagógica com as tecnologias digitais 
para dar suporte aos processos de 
ensino e aprendizagem no ensino 
presencial, híbrido e remoto. 

A formação terá início em setembro 
e totalizará 180 horas; com certificação 

fornecida pela UFC, município de 
Sobral e Encantado. 

Serão abordados os seguintes 
conteúdos:  tecnologia digitais para 
o ensino remoto, híbrido e on-line; 
objetos de aprendizagem e recursos 
educacionais digitais; gestão, avaliação 
e inclusão educacional; competências 
socioemocionais; gamificação, jogos 
educativos e animação interativa para 
a gestão educacional e para a sala de 
aula;  teorias educacionais cognitivas, 
sistemas inteligentes e adaptativos 
e avaliação de aprendizagem com 
tecnologias digitais; programações 
e robótica educacional e cultural 
maker; sequências didáticas, projetos 
pedagógicos e acadêmicos inovadores 
em ambientes educacionais presenciais 
e digitais; redes sociais, estratégias 
e práticas pedagógicas; inteligência 
artificial e realidade virtual aplicada a 
projetos educacionais de pesquisa; entre 
outros.

Encantado é o único município 
do RS convidado a participar dessa 
formação diferenciada por ter sido a 
primeira cidade gaúcha a criar uma 
Escola de Formação voltada para a 
qualificação das aulas e dos professores.

Sementes de milho do Programa 
Troca-Troca estão disponíveis

As sementes de milho do Programa Troca-Troca já estão disponíveis. Os 
produtores precisam passar na secretaria para fazer o contrato e a retirada no 
Centro de Operações Encantado (Ceope). Também já estão disponíveis as doses 
de sêmen das raças holandês e jersey. 

O veterinário e inseminador, vencedor da licitação já está trabalhando. O 
telefone de contato para atendimento é 99881-5041.
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relvado Isolamento social e uso de máscaras auxiliaram na diminuição

cuidados com o coronavírus 
reduzem casos de gripe no 
município

A preocupação com 
a disseminação do 
coronavírus é comum 
em todas as cidades e 
em Relvado não poderia 
ser diferente. Até o 
momento, o município 
teve apenas um caso 
confirmado. Tratava-se 
de uma pessoa idosa 
que testou positivo, mas 
já está recuperada. Até 
esta semana, a Secretaria 
da Saúde e Saneamento 
Básico realizou 99 testes, 
sendo 98 negativos e um 
que aguarda retorno. 

Entretanto, as 
medidas de prevenção 
adotadas contra a 
Covid-19, provocaram 
a diminuição de outros 
sintomas respiratórios 
que eram comuns 
nessa época do ano 
e que demandavam 
um número grande 
de atendimentos. 
Resfriados, gripes, 
tosses, rinites e 
broncopneumonias 
diminuíram 
consideravelmente no 
município.  

O secretário, Wagner 
Luiz Pedó, explica que o isolamento social, o uso de 
máscaras e melhores práticas de higiene contribuíram 
para estes resultados. “As pessoas estão mais em casa. 
Estão se cuidando mais e saem somente quando 
necessário. Tudo isso ajudou bastante. É visível a 
importância destas medidas protetivas, que auxiliam 
no combate de outras doenças respiratórias, que 
são transmitidas pelo contato com outras pessoas”, 
explica. 

Pedó ainda destaca que desde o início da pandemia, 
a secretaria já buscou  informações, cumpriu as 
portarias do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual da Saúde e os protocolos para saber como 
atuar no enfrentamento da Covid-19. 

“Não medimos esforços. A equipe toda se 
mobilizou e fomos atrás para poder se preparar 
e enfrentar esta pandemia internacional. Logo 
adquirimos EPIs para reforçar o atendimento 
na Unidade Básica de Saúde (UBS), com álcool 
gel, máscaras e materiais utilizados para proteger 
principalmente os profissionais que estão na linha 
de frente. Hoje temos seis técnicas de enfermagem e 
duas enfermeiras, uma que atua na Unidade Básica, 
junto com as Técnicas de Enfermagem e outra que 
está na Estratégia de Saúde da Família (ESF), que é 
responsável pelo Comitê das Operações Emergenciais 

(COE). Além disso, semanalmente atualizamos o 
plano de contingência e mobilizamos as agentes 
comunitárias de saúde para passar orientações de 
forma preventiva e educativa para a população”, 
destaca. 

A equipe da secretaria da saúde ainda conta com 
médico 40 horas para atender os pacientes e segue 
todos os protocolos que o Ministério recomenda 
quanto ao isolamento e distanciamento. “Na UBS, 
a gente respeita o espaço onde as pessoas devem 
sentar, temos álcool gel na recepção, nas salas da 
Unidade, na farmácia e em todos os ambientes da 
Prefeitura Municipal, sempre cuidando para evitar 
aglomerações. Também disparamos semanalmente 
o Boletim Informativo, que é uma obrigatoriedade 
do Ministério da Saúde, onde constam todas as 
informações sobre o coronavírus no município”, 
relata.  

O secretário ainda frisa que a sua equipe está bem 
organizada e é importante que a comunidade siga 
as regras. “Está havendo uma divulgação nacional 
com as orientações e cuidados e nós continuamos 
pedindo a conscientização da população, que 
todos respeitem as normas, usem máscaras, evitem 
aglomerações e façam a higienização. Se todos 
seguirem estas medidas protetivas diminuirá bastante 
o risco de contágio do coronavírus e outras doenças 
respiratórias”, reforça.  

Em caso de dúvidas, a comunidade pode contatar a Secretaria da Saúde

ATENÇÃO
A Secretaria Municipal da Saúde 

de Relvado comunica que está à 
disposição da comunidade relvadense 
para esclarecer, orientar e solucionar 
dúvidas sobre a pandemia. Além disso, 
o Centro de Operações de Emergências 
(COE) atende de segunda a sexta-feira, 
das 7h30min às 17h, nos fones  3776 
1301 ou 3776 1190. De noite e nos finais 
de semana, o contato para urgências e 
emergências pode ser realizado através do 
fone 51 9 97127773.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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estado

Votação da Consulta Popular será 
virtual e no final de outubro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança 
e Gestão (SPGG), con� rmou as datas de votação da Consulta Popular 2020. 
Realizado totalmente de forma virtual no site www.consultapopular.rs.gov.br ou 
por SMS entre 26 de outubro e 3 de novembro de 2020, o processo vai encaminhar 
a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões 
avaliados conforme a condição � nanceira de 2022.

O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas 
que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como 
agricultura, infraestrutura e turismo.

A votação, que tradicionalmente ocorria em setembro, teve nova data em razão 
da pandemia de coronavírus. Nos próximos meses, serão realizadas assembleias 
públicas on-line, com o apoio e suporte do Fórum dos Coredes, para a de� nição 
dos projetos a serem votados pela população.

Cronograma
• 8 a 16 de setembro: assembleias iniciais
• 9 a 23 de setembro: assembleias regionais, microrregionais ou municipais
• 28 de setembro a 6 de outubro: assembleias ampliadas on-line (defi nição da 

cédula de votação)
• 8 a 12 de outubro: homologação das cédulas
• 26 de outubro a 3 de novembro: votação

Novas datas da Consulta Popular 

Ministério da Agricultura 
formaliza RS como zona 
livre de aftosa

Uma comitiva do Rio Grande do 
Sul se reuniu na quarta-feira (19), em 
Brasília, com a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, para a formalização 
do Rio Grande do Sul como zona 
livre da febre a� osa sem necessidade 
de vacinação. O governador Eduardo 
Leite e a ministra assinaram um termo 
de compromisso pela manutenção do 
Estado nessa condição, o� cializada 
pelo ministério na semana passada, 
mediante instrução normativa.

“Fizemos questão de vir até o 
ministério agradecer pelo empenho dos 
técnicos e da ministra Tereza Cristina, 
porque atingir esse status de zona livre 
da febre a� osa era uma prioridade para 
o nosso governo. Esperamos que, com a 
certi� cação que con� amos que virá da 
Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE), possamos abrir novos mercados 
e, assim, gerar mais emprego e renda no 
Estado”, a� rmou o governador.

A estimativa é de que em torno de 
12,5 milhões de cabeças, entre bovinos 
e bubalinos, deixem de ser vacinadas 
no Estado. Tampouco será necessária a 
aplicação de 20 milhões de doses anuais 
de vacina, uma vez que a imunização 
ocorria em duas etapas: rebanho geral e 
para animais com até 24 meses.

A ministra Tereza Cristina 
cumprimentou o governo estadual e 
os produtores rurais pela conquista e 
reforçou o apoio da pasta à quali� cação 
da cadeia produtiva. “O Ministério 
da Agricultura sempre vai apoiar o 
trabalho de vocês. Queremos ajudar 
a abertura de novos mercados, que 
pagam melhor, mas que exigem uma 
qualidade maior. Qualidade essa que o 
rebanho gaúcho tem graças ao trabalho 
de todos que se envolvem com o setor”, 
a� rmou.

O secretário da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, 
também esteve no gabinete na ministra 
para a cerimônia da formalização. “O 
foco e o esforço, a partir de agora, serão 
pelo reconhecimento internacional. 
Mostramos para o todo o Brasil que 
estamos preparados para o novo status 
e vamos mostrar para o mundo o quão 
forte é a nossa pecuária”.

Também integraram a comitiva o 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ernani Polo, a secretária 
extraordinária de Relações Federativas 
e Internacionais, Ana Amélia Lemos, e 
o deputado federal Carlos Gomes, que 
representou a bancada gaúcha.

Governador Leite assina termo, já assinado pela ministra 
Tereza Cristina, acompanhado do secretário Covatti Filho, em 

Brasília

GUSTAVO MANSUR / PALÁCIO PIRATINI

FOTO: DIVULGAÇÃO

SECRETÁRIO DO ESPORTE E LAZER DESTACA O 
RETORNO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

O secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, destacou o retorno 
das atividades esportivas em regiões de bandeira amarela e laranja do 
Distanciamento Controlado. Devido à pandemia do coronavírus, havia 
proibição desde março. 

Conforme Vargas, é uma importante conquista, não só para os atletas, 
mas também para a Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), que há cinco meses 
trabalha para a volta segura das atividades. Nesse período, a equipe técnica 
analisou reivindicações enviadas.

“Tínhamos um intenso trabalho de avaliar e encaminhar os protocolos 
de distanciamento de treinamentos e competições, não só de associações 

esportivas, mas de clubes, academias, federações, ligas e a� ns. Foram cinco 
meses em contato diário com o Gabinete de Crise para que pudéssemos 
comemorar o retorno das atividades”, afi rmou Vargas. E concluiu: “é o 
primeiro passo para a retomada de forma integral das práticas esportivas. 
Esperamos uma melhoria dos números para poder, em breve, anunciar 
outras medidas importantes para o esporte gaúcho”.

A prática de esportes foi parcialmente liberada pelo Decreto 55.444, 
publicado no Diário O� cial do Estado na segunda-feira (17), permitindo 
competições esportivas e treinos de atletas pro� ssionais e amadores nos 
municípios localizados em regiões com bandeira amarela ou laranja, 
conforme classi� cação do modelo de Distanciamento Controlado.

Para a realização das atividades, é preciso observar as restrições 
descritas em decretos estaduais relativos à pandemia, bem como a Nota 
Informativa 18 da Secretaria da Saúde (SES).
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Recomposição do FPM 
é prorrogada até 
novembro

Para garantir a mínima segurança 
orçamentária aos gestores municipais 
e estaduais diante da queda das 
arrecadações, causada pela pandemia 
da covid-19, foi sancionada a lei que 
prorroga até novembro a recomposição 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e dos Estados (FPE). 
A Lei 14.041/2020, publicada no Diário 
Oficial no dia 18 de agosto, garante o 
repasse de até R$ 2,050 bilhões mensais 
aos municípios que tiverem perda em 
relação aos valores de 2019.

Sendo o FPM a principal fonte 
de receitas de muitos municípios, 
a Famurs comemora a conquista, 
articulada pelas entidades estaduais 
e pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). “Com a pandemia 
ainda afetando a economia do país e a 
queda nas arrecadações, esse repasse 
será indispensável para os cofres 
municipais, garantindo aos prefeitos 
uma previsão orçamentária, mesmo que 
mínima, para se trabalhar nos próximos 
meses”, afirmou o presidente da Famurs 
e prefeito de Taquari, Maneco Hassen.

Com a lei aprovada, os municípios 
receberão a recomposição do mês 
anterior até o 5º dia útil. Sendo que os 
repasses acontecerão da seguinte forma:

Parcela de agosto: referente ao mês 
de julho;

Parcela de setembro, referente ao 
mês de agosto;

Parcela de outubro, referente ao mês 
de setembro;

Parcela de novembro, referente ao 
mês de outubro;

Parcela de dezembro, referente ao 
mês de novembro.

No entanto, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, vetou parte 
do texto que permita que o saldo do 
R$ 16 bilhões (diferença apurada dos 9 
meses) seria repassado aos entes. Com 
a mudança, será repassado apenas o 
que for apurado de diferença mensal, 
limitado ao montante de R$ 16 bilhões. 
Caso o município não tenha diferença 
dos repasses de 2020 referente a 2019, 
ele não receberá recomposição. A 
aplicação dos recursos é livre, não 
havendo vinculação específica.

Valor por município gaúcho
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou que o repasse referente a 

queda do mês de julho será creditado aos municípios nesta sexta-feira, dia 21 de 
agosto.

Pesquisa aponta que 94% dos 
prefeitos são contra o calendário 
de retorno das aulas proposto pelo 
Estado

A Famurs realizou uma pesquisa 
com 442 prefeitos do Rio Grande do Sul 
sobre o retorno das aulas presenciais 
para alunos da rede pública e privada. 
Questionados se as aulas devem voltar 
conforme o calendário proposto pelo 
governo do Estado, 418 prefeitos, 
que representam 94% das respostas, 
declararam que não concordam com 
a retomada das aulas presenciais dia 
31 de agosto, iniciando pela Educação 
Infantil.

O presidente da Famurs e prefeito de 
Taquari, Maneco Hassen, afirmou que, 
diante do relato dos prefeitos na última 
reunião com as associações regionais, 
era esperada a rejeição da proposta, 
mas o índice surpreendeu. “Nossa 
principal preocupação é garantir a 
segurança de alunos e professores”, 
ponderou.

A pesquisa também aponta que, para 
38% dos gestores, o retorno das aulas 
deve ocorrer apenas a partir da vacina 
para imunização da covid-19. Outros 
33% acreditam que as aulas só devam 
voltar com a diminuição de casos de 
coronavírus e 25% somente a partir de 

2021.
A maioria dos prefeitos gaúchos 

também discorda que o retorno deva 
ser feito pela Educação Infantil. O 
levantamento aponta que 57% dos 
prefeitos entendem que o retorno deva 
iniciar pelo Ensino Superior; 16% pelo 
Ensino Médio e Técnico; 15% pelos 
anos finais do Ensino Fundamental; 
e 3% pelos anos iniciais. Apenas 6% 
concordam que o retorno das aulas 
comece pelos alunos de 0 a 5 anos. 
Os gestores também defendem que a 
educação pública e a privada devam 
voltar ao mesmo tempo (86%).

Como justificativa para a rejeição da 
proposta, os prefeitos elencaram como 
principais problemas para o retorno 
das aulas  o risco de contaminação de 
alunos e servidores públicos (92%); o 
cumprimento dos protocolos de saúde 
no transporte escolar (53%); falta de 
professores e a impossibilidade de 
contratar servidores devido ao período 
eleitoral (44%); falta de equipamentos 
de proteção individual, os EPIs (32%); 
e elevado número de casos de Covid-19 
no município (29%).

418 prefeitos 
declararam que 
não concordam 
com a retomada 
das aulas 
presenciais
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SEGURANÇA
MUÇUM 

Caroneiro morre e motorista é 
resgatado com vida após acidente
A queda de mais 

um veículo 
na ribanceira 

as margens da ERS-
129 provocou a morte 
de um homem e 
ferimentos graves para 
outra vítima no trecho 
conhecido como “Serra 
da 28” entre Muçum 
e Vespasiano Corrêa. 
O acidente ocorreu na 
terça-feira, entretanto 
só foi percebido no dia 
seguinte. O caminhão 
da empresa Kibon, 
placas de Caxias do Sul, 
transportava sorvetes 
e picolés. O veículo 
de carga saiu da pista 
no quilômetro 89 da 
rodovia e despencou 
de uma ribanceira de 
aproximadamente 50 metros. 

Conforme os proprietários da empresa 
em que as duas vítimas trabalhavam, 
eles estavam realizando entregas em 
estabelecimentos da região e dormiriam 

em um hotel de Arroio do Meio. Como 
eles não mantiveram contato com 
seus familiares na noite da terça-feira 
e algumas das entregas não haviam 
sido realizadas conforme previsto, os 
responsáveis pela empresa se deslocaram 

para o Vale do Taquari na tentativa 
de encontrá-los. A suspeita é que eles 
tivessem sido assaltados ou sequestrados. 

O caminhão foi visualizado acidentado 
na ribanceira as margens da ERS-129. 
Realizaram o resgate os bombeiros de 

Encantado, 
SAMU e Comando 
Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM). 

Morreu no local 
Cristiano Martins da Silva, 25 anos, 
era o caroneiro. O homem morreu no 
local. O motorista sofreu ferimentos nas 
pernas e na cabeça e foi socorrido para 
atendimento hospitalar. 

ENCANTADO 

Suspeito por três 
homicídios é preso 
no Navegantes

Uma ação conjunta da Brigada 
Militar (BM) e Polícia Civil (PC), 
realizada na manhã do sábado (15), 
resultou na prisão de um suspeito de 
envolvimento em pelo menos três 
homicídios ocorridos em Encantado. 

O indivíduo de 24 anos foi capturado 
no bairro Navegantes, em Encantado. 
Conforme investigação, o homem é o 
autor do homicídio de Antônio Zineu 

Dos Santos, 47 anos, ocorrido em 
15 de julho e também é suspeito de 
envolvimento em pelo menos outras 
duas mortes. 

De acordo com o Delegado Augusto 
Cavalheiro Neto, o suposto autor dos 
crimes vinha sendo procurado pela 
polícia. Uma ação foi desencadeada 
no litoral do estado na tentativa de 
localizá-lo. 

SOBRE OS CRIMES
Antônio Zineu Dos Santos, 47 anos, foi alvejado por pelo menos 10 tiros no 

dia 15 de julho deste ano na Rua Cerejeiras. A vítima chegou a ser socorrida ao 
hospital de Encantado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um jovem de 18 
anos foi capturado no mesmo dia do crime. 

No dia 18 de dezembro de 2019 foi encontrado morto no bairro Navegantes 
Agenor da Silva, 44 anos. O corpo apresentava marca de disparos de arma de fogo. 

Antes disso, no dia 23 de setembro do mesmo ano foi encontrado morto no 
bairro Navegantes Sebastião Isaias Menezes da Silva, 49 anos. O homem também 
foi alvejado por tiros. 

encantado
Quadrilha é presa ao 
repassar drogas aos presos 

Quatro pessoas foram presas, na tarde do domingo (16), em Encantado, pela 
Brigada Militar (BM). De acordo com o registro, os policiais flagraram um indivíduo 
arremessando drogas para o pátio do Presídio Estadual de Encantado (PEE). Outras 
três pessoas aguardavam num veículo.A quadrilha foi abordada e encaminhada para a 
Delegacia de Polícia (DP) de Lajeado. Quinze porções de maconha, pesando 42 gramas, 
foram apreendidas.

Foragido da justiça é preso 
Um foragido da justiça foi preso, na quarta-feira (19), na área central de Encantado. 

Conforme a Brigada Militar (BM), o homem tinha mandado de prisão em aberto pelo 
crime de violência doméstica.O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia 
(DP) e, após, recolhido ao sistema prisional. O homem já possui antecedentes por outros 
crimes.

Motociclista sofre ferimentos em 
acidente na localidade de Palmas

Um homem sofreu ferimentos graves em acidente de trânsito registrado na localidade 
de Palmas, em Encantado, nesta quarta-feira (19). De acordo com a Brigada Militar 
(BM), colidiram uma Van e uma moto de trilha.  O motociclista sofreu ferimentos 
graves e foi socorrido para atendimento hospitalar. 

Mulher sofre ferimentos 
em acidente no centro

Uma mulher sofreu ferimentos em acidente de trânsito ocorrido, em Encantado, 
na sexta-feira (14). Por volta das 14h45min houve a colisão entre dois carros no 
entroncamento das ruas Coronel Sobral e Duque de Caxias, próximo ao Hospital 
Beneficente Santa Terezinha (HBST). Envolveram-se um Voyage, placas de Lajeado e 
um Cherry Tigo. A condutora do Voyage foi socorrida ao hospital com ferimentos leves. 
A condutora do outro carro não se feriu.  Atenderam a ocorrência a Brigada Militar 
(BM), SAMU e Corpo de Bombeiros. 
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VÍTIMAS FORAM SOCORRIDAS APÓS 24H DO ACIDENTE

FOTOS: HENRIQUE PEDERSINI
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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
Centro, c/03dormitórios, 
101,52m². R$ 275.000,00
Santo Antão, c/03 
dormitórios, 133,32m². 
R$280.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 
71,91m². R$ 210.000,00
Centro, 01 dormitório, 
40,51m². R$ 110.000,00
Centro, 02 dormitórios, 
72,98m². R$ 206.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
125,17. R$ 320.000,00
Residenciais Três Ilhas, 
Bairro Porto Quinze, em 
construção. Venha conferir

SOBRADOS
Planalto, c/ 03 dormitórios, 
98,00m². R$ 230.000,00.
Jardim da Fonte, c/ 02 
dormitórios, 60,05m².
R$ 140.000,00
Porto Quinze, c/03 
dormitórios, 85,57m². 
R$ 220.000,00
Santo Antão, c/ 03 
dormitórios, 122,00m². 
R$ 273.000,00

TERRENOS:
Planalto, 1.002,47m². 
R$ 250.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00
Centro, 365,70m² 
R$ 170.000,00
Centro, 360,00m². 
R$ 230.000,00
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

CASAS
Planalto, 02 dormitórois, 
76,02m², terreno 427,26m². 
R$ 350.000,00
Porto Quinze, 02 
dormitórios, 119,55m², 
terreno 615,80m².
R$ 420.000,00
Barra Jacaré, 03 
dormitórios, 63,00m², 
terreno 915,62m². 
R$ 120.000,00
Porto Quinze, 02 
dormitórios, 60,71m², 
terreno Condomínio.
R$ 165.000.00
Centro, 03 dormitórios, 
160,00m², terreno 312,00m². 
R$ 265.000,00
Porto Quinze, 03 
dormitórios, 97,61m² terreno 
605,34m². R$ 285.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
175,34m² terreno 813,51m². 
R$ 260.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
180,81m², terreno 548,80m². 
R$ 900.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
182,41m², terreno 640,00m².
R$ 420.000,00.
Planalto, 03 dormitórios, 
86,40m², terreno 375,00m² 
R$ 260.000,00 
Centro, 04 dormitórios, 
166,10m², terreno 502,00m² 
R$ 760.000,00.

CLASSINEGÓCIOS

WHATS DA 
ONDA FM

(51) 99 99 206 86
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OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
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EncantadEnsEs 
iniciam disputa 
nacional Em Goiânia

16  
21 de fevereiro de 2020

Mesmo estando atualmente morando em 
outros municípios, dois encantadenses querem 
levar o nome de Encantado para todo Brasil com 
o automobilismo. Em parceria, Augusto Rotta, 
18 anos e Alexander Cé, 50 anos, vão disputar o 
Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional a 
partir deste final de semana. A etapa que abre os 
trabalhos da competição em 2020 ocorre no estado 
de Goiás.  Os treinos livres serão realizados a partir 
de hoje e a corrida será no domingo. 

Os dois pilotos tem trajetória vitoriosa nas 
provas de velocidade vão dividir a direção de um 
GM Ônix 1.6 de 200 cavalos de potência. Durante 
duas baterias cada competidor tentará ser o mais 
rápido a percorrer os circuitos que variam de 
distância entre um e outro local em que ocorrem 
as corridas. “Decidimos priorizar esta disputa 
nacional pela visibilidade. É neste campeonato que 
se encontra os melhores carros, pilotos e circuitos 

- explica Paulo Rotta, pai e integrante da equipe do 
filho Augusto.

Para Alexander Cé, as primeiras colocações nas 
provas de automobilismo não são novidade. Ele é 
atual campeão brasileiro em uma das categorias da 
modalidade. Atualmente morando em Criciúma, 
ele espera utilizar o conhecimento no volante 
juntamente com o novo parceiro. “Acreditamos 
estar formando uma dupla com chance de disputar 
o título. Guto é revelação do automobilismo e 
eu fui campeão brasileiro categoria B na estreia. 
Temos algumas características em comum como 
regularidade, constância, velocidade - projeta Cé.

Estão previstas provas ainda para os estados 
de São Paulo (Interlagos), Paraná (Curitiba e 
Cascavel) e em Minas Gerais. O Campeonato 
Brasileiro de Turismo reúne nomes conhecidos do 
automobilismo em todo país, com participação de 
marcas e empresas consagradas no mercado.

HENRIQUE 
PEDERSINI

QUENTINHAS DO PEDA

FUTeBOL de ROcA SALeS
Está descartado o retorno imediato do 

Campeonato Municipal de Futebol em Roca Sales. 
De acordo com o organizador Ezequiel Bottega, 
mesmo que tenha ocorrido a liberação para 
bola voltar a rolar, a realização dos jogos sem a 
presença de público não interessa no momento. 
Bottega relata que foram feitos vários pedidos 
pelos boleiros, mas que o momento é de aguardar 
uma melhor situação quanto a pandemia do 
Coronavírus. 

AMISTOSOS dOS SáBAdOS
Em algumas cidades a bola já voltou a rolar 

pelos amistosos de sábados à tarde. Alguns 
registros foram feitos nas redes sociais da 
retomada. A bem da verdade, em alguns casos, 
foi apenas a oficialização do que vinha ocorrendo 
quase que ininterruptamente. 

PAULO GIAnezInI
O encantadense Paulo Gianezini está entre 

os desfalques do Criciúma pela Série C do 
Campeonato Brasileiro. O goleiro sentiu um 
desconforto muscular e não encara o Boa Esporte 
neste sábado. O goleiro disputa posição com 
Agenor na meta do clube catarinense. 

GedOz
No início da noite de ontem o Nacional do 

Uruguai enfrentou Montevideo City Torque pela 
6ª rodada do “Apertura”. Foi a primeira vez que 
o muçunense Felipe Gedoz foi relacionado para 
uma partida. O atleta teve bom desempenho em 
amistosos, o que aumentou a expectativa pela 
passagem do jogador no futebol uruguaio. O meia 
usará a camiseta 93, o ano de seu nascimento. 

AGOSTInI
O roca-salense Fernando Agostini completa 

quatro anos como treinador profissional. A 
Carreira iniciou como auxiliar no Clube Esportivo 
de Bento Gonçalves em 2016. Logo em seguida 
assumiu o time do Guarani de Camaquã, no 
segundo semestre de 2016, permanecendo até 
o primeiro semestre do ano seguinte, e em dois 
campeonatos obteve 75% de aproveitamento. Em 
2018 assumiu a equipe do Brasil de Farroupilha, 
e lá, teve 33% de aproveitamento. No mesmo 
ano assumiu o Grêmio Esportivo Sapucaiense no 
segundo semestre até 2019, conquistando 63% 
de aproveitamento. Em 2019, Agostini assumiu o 
comando técnico do Cruzeiro de Cachoeirinha 
durante a Copinha, ficando até o início da Divisão 
de Acesso 2020, com 58% de aproveitamento. 

DIVULGAÇÃO

COMPETIÇÃO NACIONAL INICIA DOMINGO EM GOIÂNIA
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GUERRERO
Lamentável a lesão do atacante 

Paolo Guerrero neste início do 
Campeonato Brasileiro. O atleta 
do Internacional estava com uma 
média de um gol por partida nas três 
primeiras rodadas da competição, e, 
acabou sofrendo uma grave lesão no 
joelho no jogo contra o Fluminense. 
O período de recuperação é de seis 
meses.

ALEXANDRE PATO 1
Para suprir a ausência do Paolo 

Guerrero a direção do Sport Club 
Internacional trabalha com rapidez 
e deve anunciar o� cialmente nas 
próximas horas a contratação de 
Alexandre Pato que rescindiu esta 
semana o seu contrato com o São 
Paulo Futebol Clube.

ALEXANDRE PATO 2
Alexandre Pato que surgiu no 

próprio Internacional era um jogador 
de um potencial fantástico. No 
Milan da Itália, Pato ainda conseguiu 
desempenhar um bom futebol, mas 
depois disso, o jogador se notabilizou 
mais por suas conquistas amorosas do 
que aquelas obtidas dentro de campo.

MAIS REFORÇOS
Após a chegada dos meias Robinho 

e Everton a direção do Grêmio 
trabalha para contratar pelo menos 
mais três reforços. O técnico Renato 
Portaluppi pediu um lateral-esquerdo, 
um volante e um centroavante.

CHAMPIONS LEAGUE
Bayern de Munique e Paris Saint 

Germain decidem domingo (23) 
o título da Champions League 
2019/2020. Uma decisão que pelo 
menos teoricamente parece que será 
muito equilibrada, sem condições de 
apontar um favorito.

NEYMAR JR. X LEWANDOWSKI
Para dois jogadores a decisão 

da Champions League 2019/2020 
pode signi� car mais que o título 
da competição. O atacante Neymar 
Júnior do Paris Saint Germain (PSG) 
e o centroavante Lewandowski 
do Bayern de Munique são os 
favoritos para disputa do título 
de melhor jogador do mundo da 
atual temporada. Certamente quem 
conquistar  a Champions � cará muito 
próximo de ser eleito melhor do 
mundo. O brasileiro Neymar teve 
uma temporada excelente e o polonês 
Lewandowski já alcançou a marca de 
55 gols.

INTER NO BRASILEIRÃO
Após quatro rodadas, o 

Internacional lidera o Brasileirão 
2020. O time do técnico Eduardo 
Coudet obteve três vitórias (Coritiba, 
Santos e Atlético-GO) e uma derrota 
(Fluminense). Amanhã (22) o 
colorado defende a liderança da 
competição, enfrentando o Atlético-
MG, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio.

GRÊMIO NO BRASILEIRÃO
O Grêmio segue invicto no 

Campeonato Brasileiro. Em quatro 
jogos o tricolor tem uma vitória 
(Fluminense) e três empates (Ceará, 
Corinthians e Flamengo). O empate 
contra o Flamengo fora de casa 
é plenamente aceitável, mas, os 
empates contra Ceará e Corinthians 
foram quatro pontos desperdiçados. 
Infelizmente esse tipo de situação se 
repete a cada ano, o que acaba tirando 
o tricolor da disputa do título do 
Brasileirão.

PERFIL DE REFORÇOS
O Grêmio está mudando o per� l 

dos jogadores contratados. Os dois 
últimos reforços que chegaram ao 
tricolor, Robinho (ex-Cruzeiro) e 
Everton (ex-São Paulo), são jogadores 
de muita movimentação e intensidade, 
o que deve mudar as características 
do time principalmente no meio de 
campo. 

GAUCHÃO
Na quarta-feira da próxima semana, 

dia 26, começa a decisão do título do 
Gauchão 2020. O primeiro confronto 
entre Grêmio e Caxias ocorre no 
Estádio Centenário, em Caxias do 
Sul. Já a segunda partida da � nal está 
marcada para o domingo, dia 30 de 
agosto, na Arena em Porto Alegre.

DESFALQUES DO CAXIAS
O Caxias perdeu alguns jogadores 

para � nal do Campeonato Gaúcho. O 
time caxiense não poderá contar com 
o meia Léo Tilica (se transferiu para 
Grécia), o atacante Gilmar (lesionado), 
o atacante Da Silva (voltou para 
o Grêmio) e o volante Jean Carlo 
(retornou para o Goiás).

DESFALQUES DO GRÊMIO
Se levar em consideração o time 

do início do Campeonato Gaúcho, o 
Grêmio também perdeu alguns atletas 
para decisão da competição. Everton 
Cebolinha, Caio Henrique e Luciano, 
deixaram o clube e não vão jogar a 
� nal contra o Caxias. Diego Souza, 
por lesão, também deve � car de fora 
da decisão.

FUTEBOL BRASILEIRO

CBF PUBLICA 
CALENDÁRIO 
PARA 2021

A CBF publicou nesta semana o calendário do futebol brasileiro para 2021. O 
inicio da Série A do Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 30 de maio, 
uma semana após o � m das datas para os Campeonatos Estaduais, que devem ir de 
28 de fevereiro a 23 de maio. As datas das competições sul-americanas ainda serão 
publicadas pela Conmebol.

Principais datas:
- Início da temporada: 28/02
- Campeonatos Estaduais: 28/02 a 23/05 (16 datas)
- Supercopa do Brasil: 10/03 (jogo único, entre o campeão brasileiro e o campeão da 

Copa do Brasil da temporada de 2020)
- Copa do Brasil: 10/03 a 27/10 (16 datas, em oito fases)
- Campeonato Brasileiro Série A: 30/05 a 05/12 (38 datas)
- Campeonato Brasileiro Série B: 29/05 a 27/11 (38 datas)
- Campeonato Brasileiro Série C: 30/05 a 21/11 (26 datas)
- Campeonato Brasileiro Série D: 30/05 a 14/11 (26 datas)
- Eliminatórias para a Copa 2022: 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 

e 12/10; 11/11 e 18/11 (5 períodos)
- Copa América: 11/06 a 11/07 (31 dias)
- Final da temporada: 05/12
- Início do Período de Férias: 06/12
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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
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(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos, 
19h30min, através da página do facebook 

“Comunidade Cristã de Encantado”)

Noé, um exemplo de pai

Estamos vivendo 
dias difíceis, em que 
as referências estão 
desmoronando. 
Por isso precisamos 
conhecer a vida de 
Noé, um exemplo 

de pai na Bíblia. Particularmente, Noé sempre me 
inspirou muito, como servo de Deus, marido, pai, e 
espero que possa lhe inspirar também. Podemos citar 
quatro verdades de como Noé foi um exemplo de pai 
na Bíblia.

1 - Agradável a Deus.
Disse o Senhor: “Farei desaparecer da face da 

terra o homem que criei, os homens e também os 
animais grandes, os animais pequenos e as aves 
do céu. Arrependo-me de havê-los feito”. A Noé, 
porém, o Senhor mostrou benevolência” (favor, 
aceitação). (Gênesis 6:7,8)

Em um período em que todos os moradores da 
Terra desapontavam a Deus e o entristeciam, Noé 
era um exemplo de vida agradável ao Senhor. Ele 
era um exemplo de pai porque em um contexto 
completamente desfavorável, ele decidiu viver de 
forma contrária aos padrões de pecado, e permanecer 
obedecendo a Deus.

2 - A história da família incluía Deus.
“Esta é a história da família de Noé: Noé era 

homem justo, íntegro entre o povo da sua época; 
ele andava com Deus. Noé gerou três filhos: Sem, 
Cam e Jafé”. (Gênesis 6:9,10). Em nossos dias os 
pais querem dar muitas coisas aos seus filhos. As 
melhores escolas, roupas e estilo de vida, mas estão se 
esquecendo de Deus, de passar tempo com seus filhos 
e lhes ensinar sobre caráter. Noé, como um exemplo 
de pai na Bíblia nos mostra um caminho diferente. 
Ele andava com Deus, isto é, sua rotina, decisões e 
estilo de vida, incluíam a Presença de Deus.

3 - Um exemplo de pai obediente.
“Você, porém, fará uma arca de madeira de 

cipreste; divida-a em compartimentos e revista-a 
de piche por dentro e por fora. (Gênesis 6:14). 
“Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha 
ordenado”. (Gênesis 6:22). Ele era agricultor, mas 
o Senhor lhe ordenou construir uma arca para por 
meio dela, salvar o mundo. Ele não apenas mudou 
sua atividade, como foi fazer algo completamente 
novo. Mas, mesmo assim, ele obedeceu em tudo. Me 
pergunto se o Senhor tem tido essa liberdade em 
nossa vida?

4 - A obra de Deus era a obra da família.
Então o Senhor disse a Noé: “Entre na arca, você e 

toda a sua família, porque você é o único justo que 
encontrei nesta geração”. (v.1). “Noé, seus filhos, 
sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram 
na arca, por causa das águas do Dilúvio”. (Gênesis 
7:7). Como um exemplo de pai na Bíblia, este homem 
de Deus não apenas fez a obra de Deus e construiu 
a arca, ele conseguiu convencer sua esposa e filhos a 
participar. Ou seja, o projeto de Deus era o projeto de 
toda a família. Muitos pais até estão muito envolvidos 
na obra de Deus, só não estão envolvendo sua família 
no projeto.

Autor: Diego Nascimento – Fonte: jesuseabiblia.
com

Nota: Noé servia um Deus vivo. Um Deus com 
sentimentos e caráter.

O EVANGELHO E O MUNDO

Não sabemos exatamente a razão, mas de tempos 
em tempos se levantam novas ondas de pensamento, 
que funcionam como divisores de águas, determinando 
novos rumos nas sociedades humanas, substituindo 
conceitos, valores, costumes e leis. Parece que a partir 
de um determinado ponto, as pessoas cansam de 
pensar do mesmo modo e passam a desejar um mundo 
diferente. Mas, nessa dinâmica, há quase sempre um 
movimento pendular, onde as mudanças acabam indo 
de um extremo ao outro. 

A decadência do Império Romano, foi entre 
outras, uma das causas mais fortes para a ascensão do 
cristianismo, trazendo transformações profundas que 
influenciaram positivamente a sociedade da época, 
opondo-se à  escravidão, às atrocidades que eram 
cometidas nas arenas, ao aborto e descarte de crianças; 
às orgias, à corrupção política e aos obscuros caminhos 
do paganismo, estabelecendo uma sociedade fraterna e 
justa, fundamentada nos ensinos de Cristo.  Já na idade 
média, com a corrupção da própria Igreja, a renascença 
e o iluminismo acabaram produzindo o movimento de 
separação entre a Igreja e o Estado, com a consequente 
secularização da sociedade e um conflito crescente 
entre a fé e a ciência.  

A revolução francesa, no final do século XVIII, 
marcou profundamente esse ponto de desequilíbrio, 
produzindo uma nova ordem social que se 
fundamentou  no humanismo, no ateísmo e  no 
liberalismo, desencadeando os dois grandes ícones 
dessa mudança:  o  movimento feminista, no início do 
século XIX e a revolução hippie, na segunda metade do 
século passado. Hoje, a essência do cristianismo tem 
sobrevivido no seio de muitas Igrejas, mas a sociedade 
constituída, seja na sua cultura, na sua espiritualidade 
e mais recentemente, no seu arcabouço jurídico, vem 
tentando se livrar definitivamente das bases que a 
constituíram. O mundo ocidental, em sua essência, 
já não é mais cristão. Claro, sob o pretexto de causas 
humanitárias, ele rejeita a crueza exposta da antiga 
Roma, porém, cada vez mais absorve-lhe o mesmo 
espírito pagão, que aceita todos os deuses, todas as 
crenças, todas as práticas e inclusive, gradativamente, o 
próprio endeusamento do Estado. 

Ora, o verdadeiro cristianismo, desde sua origem, 
possui uma mensagem que bate de frente com esse 
sistema. E, se foi tão perseguido no Império romano; se 
é perseguido ainda hoje em tantos lugares, é evidente 
que será perseguido cada vez mais, num mundo que 
rejeita qualquer verdade ou valor absoluto. O cristão 
verdadeiro possui um compromisso radical com 
aquele que o comissionou: “E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer 
e for batizado será salvo; quem, porém, não crer, será 
condenado” (Marcos 16.16).

Prezado leitor: Uma mensagem assim ainda tem 
lugar no mundo contemporâneo? Aos olhos de muitos 
provavelmente não, entretanto, quem pensa que os 
discípulos de Jesus irão se intimidar ou negociar seus 
valores em nome das tantas tolerâncias que estão sendo 
apregoadas hoje, está enganado. Nós haveremos de 
continuar pregando o Evangelho; um Evangelho que 
não tem o mínimo interesse em pactuar com o mundo 
e sim, anunciar a vida ou o juízo eterno. 

Todos sabemos que a Bíblia é a Palavra 
de Deus que nos ensina a viver bem, com 
Sabedoria. Ela nos ensina e nos lembra o 
desejo e o Plano de Amor que Deus reservou 
para a realização e felicidade da pessoa 
humana! Somos convidados nestes tempos 
difíceis a buscar ainda mais o conhecimento 
e a intimidade com o Evangelho, para que 
iluminados pela Sabedoria da Cruz de Jesus 
Cristo, possamos dar “Resposta” com nossa 
Vida em gestos e atitudes a grande pergunta: 
Quem é Jesus Cristo?

Como bom Judeu, Pedro esperava um 
“salvador da pátria”, um Rei guerreiro 
triunfalista .... “Messias”, que iria devolver 
ao povo as glórias perdidas, resolvendo seus 
problemas. Nunca iam imaginar um “Messias” 
humilde e sofredor... como o Profeta Isaías O 
havia anunciado há quatro séculos nos “Três 
Cânticos do Servo de  Javé”.( Isaías 42,1-9.  
49,1-9. e 50,4-11) Não seria o verdadeiro 
Messias, se não entregasse sua vida como 
o Cristo Salvador, assumindo o martírio 
da Cruz. Na basta uma resposta teórica, é 
necessário responder com gestos e atitudes.

Nunca se falou tanto em Jesus como 
atualmente: na TV, no rádio, na rua e até 
dentro de casa... Por isso Jesus faz a Pergunta; 
Para Vocês Quem Sou Eu? Será que diante das 
nossas Respostas Jesus iria dizer o mesmo que 
disse a Pedro? “Afasta-te de Mim Espírito do 
Mal, tu pensas a partir das coisas humanas e 
não dos pensamentos de Deus”! (Mt.16,23) O 
Cântico do Servo de Javé, mostra o verdadeiro 
Discípulo que se coloca a serviço do Reino 
encorajando os desanimados, sustentando os 
fracos e erguendo os abatidos. As atitudes de 
servidor revelam sua Vocação e Missão. Ele 
não recua diante das dificuldades, pois tem 
confiança que o Senhor o sustenta na sua luta 
combatendo os males que estragam a vida das 
pessoas.

Somos chamados a assumir nossa vocação 
de Leigos, dando razão de nossa Fé através 
de nossas atitudes, gestos, palavras e obras 
revelando o rosto do Amor Misericordioso de 
Jesus assim como Ele revela a compaixão e a 
bondade de Deus entregando a sua Vida sendo 
fiel a vontade de Deus. Não basta falar da 
Bíblia, ou falar de Jesus, é preciso Viver como 
Ele Viveu em Comunhão com o Pai. Amar os 
Irmãos como Ele nos amou, pois a fé sem o 
compromisso de Vida, sem as obras é morta. 
(São Tiago)!



JORNAL OPINIÃO 19
21 de agosto DE 2020

Charge do Patiñocrônica
DOS SONHOS DE ANTIGAMENTE

Numa madrugada dessas, de tanta 
saudades, para me distrair fechei os 
olhos e � z de conta que estava na 
adolescência e que há muitos anos não 
vinha para Encantado. Voltei ao tempo 
retratando o passado da principal rua 
da nossa cidade, de quando éramos 
crianças. Imaginei, entre amigos do 
peito, virmos caminhando em direção 
ao centro saindo em frente ao Hospital 
Santa Teresinha que agora estava 
bem maior com novas alas e prédios. 
A primeira parada foi na Padaria 
Bianchini, pais dos amigos Danilo, 
Emilio, Valdir...e que hoje é do Dall 
Pizzol. Repentinamente, deu saudades 
dos galetos no espeto, olhamos para trás 
e vimos a Churrascaria Caio fechada. 
Não vimos mais a Fábrica de Bebidas 
do Piccinini, da família do Valdir e do 
Juarez, onde tomávamos Laranjinha. 
Nem mais nos deparamos com a 
Mopese que era a revenda Volkswagen, 
do pai dos amigos Minozzo, onde 
um dia meu pai havia comprado um 
“fusca”. Nada do prédio verde, ao lado, 
do dentista Telvi Brum. A alfaiataria 
do Piccinini, pais dos amigos Elvio e 
Flávio estava fechada. Deu para ver, 
ali pertinho, que a Funilaria Pierotto, 
local onde nossas mães mandavam 
fazer bacias e acessórios de latas, 
tinha sido substituída por uma loja de 
informática. 

Na esquina do histórico prédio que já 
havia sido pensão do Vitório Pretto, pai 
dos amigos Jones e Viriato, há muito já 
tinha sido demolido, substituído por 
uma agência do Sicredi. A do Banco do 
Brasil, ali próxima, havia se mudado 
do prédio do seu Bertholdo Dewes. 
De antigamente, só vimos o prédio do 
Estado que já havia sido escola, loja 
e repartição pública e agora virara 
Delegacia de Polícia. A fábrica de 
bebidas do Klein, que tinha uma � lha 
linda e que também vendia “bombinhas 
de São João”, também não mais fazia 
parte daquela enfadonha caminhada de 
agora...

Ali parados na esquina do 
Abraim Abreu, ainda lembramos das 
saudosas corridas de carretera que 
atravessavam aquela rua principal com 
som ensurdecedor de suas máquinas 
pilotadas por Diogo Elwanger, os 
irmãos Andreatta, Argemiro Pretto e 
tantos outros...

Alguém lembrou do Zudi & Awad, 
da Incomel, e que o então INPS, que 
sempre pensei quando criança, ser do 
Jebir Lahude, e que � cava no edifício 
da família, estava agora ocupado 
pela antiga Casa Bertozzi, que estava 
completando seus 81 anos e que antes, 
estava estabelecida perto das joalherias 
Ceregatti e da dos Irmãos Wetzel, casa 
da loura e cobiçada Marinês. Mas tudo 
não passava de tenras lembranças. 

Perguntamo-nos: cadê os cafés Sana 
e o Central? Palcos de jogos de sinuca, 
xadrez e sorvete de coco queimado? 
Lamentamos que nos � nais de semana, 
não daria mais para ir ao Restaurante 

Esplanada, pois, ele havia sido 
transformado agora em loja comercial. 

Para aumentar a minha saudade, 
a Casa Marisa não mais ali estava, 
a grande Ford do Guido Cé, 
inacreditavelmente fechara as portas. 
Os ateliers dos saudosos Hugo Peretti, 
Lino De Nes e Valdir Pinheiro, 
tinha agora um dos netos do seu 
Hugo fotografando. Até a pensão da 
dona Teresa, há muito já pertencia 
ao passado, assim como o Bar 
Tchacatchous, o Bar da Rute... 

Na caminhada observamos que a 
Tabacaria do Dario Hollmann não 
vendia mais só cigarros, charutos, 
isqueiros e revistas em quadrinhos, 
agora fazia jogos e loterias.... Quando 
não vimos mais o Cine Marabá, 
estabeleceu-se um silêncio de 
morte e mistério, logo sentimos que 
havíamos enterrado ali, parte da 
nossa adolescência, seja pelos � lmes 
de antigamente, pelas namoradinhas 
perdidas ou pela ausência e a saudade 
de muitos dos amigos de infância que já 
se foram. 

A prefeitura em frente, já se chamava 
de velha, nem sequer eram mais a 
Olga e o Arnaldo que atendiam na 
Farmácia Santa Luzia. De imediato, 
� z um apelo aos acompanhantes para 
não sacri� carmos ainda mais aquele 
período transformado em apenas 
funestas lembranças e pararmos ali a 
nossa caminhada...pois não iríamos 
suportar não ver mais o mato dos 
Fontana, o campinho do Mano, o 
potreiro dos Bigliardi e tantas outras 
recordações, porque não queríamos 
imaginar que tudo aquilo não mais 
fazia parte concreta da nossa antiga 
rotina da adolescência e da nossa 
cidade preferida.

Então...resolvi abrir os olhos e fechá-
los novamente, mas desta feita apenas 
para dormir e 
não mais para 
sonhar....

AIRTO 
FRANCISCO 
GOMES
escritor 
encantadense, 
integrante 
da Academia 
Literária do Vale 
do Taquari

“Para aumentar a 
minha saudade, a 

Casa Marisa não mais 
ali estava, a grande 
Ford do Guido Cé, 
inacreditavelmente 
fechara as portas.” 

Convite para Missa de 
7º dia de falecimento de 

DANILO RIZZI
“Esteja onde estiver, nossas mãos estão unidas e nosso 

coração está em ti. Te amaremos para sempre!”.
A esposa Angelina Rizzi, as fi lhas Tatiane, Daniela e 

Daiane, os genros Cristian, Cristiano e Rodrigo, os netos 
Catarina, Davi, Isabel, Florença e Antônio agradecem a 
todas as pessoas que estiveram presentes e auxiliaram 
a família por ocasião do seu falecimento, no dia 17 de 
agosto de 2020, aos 72 anos.

Os familiares convidam para a missa de sétimo dia 
de falecimento de Danilo Rizzi que será celebrada 
domingo, dia 23 de agosto, às 18h30min, na igreja matriz 
São Pedro, de Encantado.
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Materiais podem ser baixados diretamente do site da 
Amturvales 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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estado
Secretário Covatti Filho anuncia 
liberação de atividades e provas 
campeiras

Após consulta ao Comitê de 
Análise de Dados da Covid-19, o 
secretário da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, 
anunciou a liberação de atividades 
e provas campeiras em municípios 
com bandeira amarela ou laranja no 
Distanciamento Controlado. O aval 
foi dado pela coordenadora do comitê, 
Leany Lemos.

As provas devem seguir restrições 
de decretos estaduais, as normas 
da Secretaria da Saúde (SES) e, 
especialmente, a Nota Informativa 18 
COE/SES-RS, do Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde, de 13 de agosto 
de 2020. A nota lista 42 recomendações 
que devem constar nos protocolos 
das competições esportivas a serem 
realizadas em território gaúcho, entre 
as quais a proibição de público externo. 
A autorização final ficará a cargo do 
município sede da competição.

Conforme Covatti Filho, as 
competições devem apresentar 
um plano de contingência para 
prevenção e controle à Covid-19. 
“É possível retomar a realização das 
provas campeiras, desde que todos os 

protocolos de prevenção à saúde sejam 
rigorosamente cumpridos”, disse o 
secretário.

O vice-presidente campeiro do 
Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG), Adriano Pacheco, afirmou 
que a liberação contempla o pedido 
da entidade. “As provas campeiras vão 
muito além da cultura e tradição, elas 
envolvem um setor econômico que está 
parado desde o início da pandemia 
e precisa retomar as atividades”, 
informou.

Na mesma linha o vice-presidente 
da Administração e Finanças do MTG, 
César Oliveira, diz que o pedido de 
continuidade controlada das atividades 
campeiras é fundamental para a 
retomada da atividade econômica que 
abrange todo o Estado. “É preciso fazer 
girar a engrenagem lentamente de 
forma muito criteriosa, não a deixando 
parada. Precisamos avançar, porém 
tomando o máximo de precauções 
e, conscientemente, cada um, desde 
o gestor municipal até o laçador, 
assumir a sua devida responsabilidade”, 
ressaltou César Oliveira.

região
Amturvales realiza campanha de 
prevenção contra a Covid-19

A Amturvales disponibiliza aos 
empreendimentos na área do turismo, 
uma campanha de comunicação visual, 
com artes que trazem alertas para os 
protocolos de higiene e prevenção do 
coronavírus.  As peças têm mensagens 
como: “É saudável higienizar as mãos 
antes de servir a comida”, “Tapete de 
desinfecção de calçados. Favor utilizar!”, 
entre outros.

 A intenção foi criar um padrão para 
que hotéis, pousadas, restaurantes, 
lancherias e demais empreendimentos 
do setor possam ter uma comunicação 
única.  A Amturvales disponibiliza 
o arquivo com as artes a todos os 
empreendimentos interessados. Eles 
podem ser baixados para impressão no 
link http://amturvales.com.br/sitenovo/
midia/

encantado
Município aguarda orientação do 
governo do Estado para liberar 
atividades esportivas amadoras

O Comitê Municipal de 
Acompanhamento das Ações de 
Prevenção e Controle do Coronavírus 
– COE de Encantado juntamente com 
a Secretaria Municipal de Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência Social vem 
a público esclarecer e se posicionar 
a respeito do retorno das atividades 
esportivas no município. Ocorre que 
o Decreto Estadual 55.444/2020 fez 
algumas alterações na conduta das 
atividades esportivas juntamente com 
Nota Informativa 18 COE/SES-RS onde 
se evidencia a liberação de algumas 
recomendações em determinadas 
situações de Bandeira do Sistema de 
Distanciamento Controlado. 
De acordo com a nossa interpretação 
as alterações são específicas para 
os esportes profissionais coletivos, 
reiterando a autorização já expressa 

em outros instrumentos no que tange 
aos esportes individuais amadores. 
Entretanto, uma notícia publicada 
no site da Secretaria de Esportes do 
Estado cita que o Decreto “permite 
competições esportivas e treinos de 
atletas profissionais e amadores nos 
municípios localizados em regiões com 
bandeira amarela ou laranja”. 
Em contato com o COE Estadual, 
este citou informalmente que não 
existe uma definição de liberação 
da parte amadora e pediu para que 
aguardássemos um posicionamento 
mais preciso após a reunião de amanhã. 
Sabedores de que a liberação somente 
se dará mediante alteração do Decreto 
Municipal, neste momento optamos 
uma definição precisa por parte da 
Secretaria Estadual de Saúde para que 
possamos efetuar as modificações.

encantado
bOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Covid-19 
(Novo Coronavírus)

Total de casos considerados recuperados: 306 
Total de confirmados: 323 
Isolamento social: 9 
Pessoas em acompanhamento domiciliar com sintomas gripais: 113 
Internados: 1   
Óbitos: 7           
 
NÚMERO DE PACIENTES TESTADOS: 
LACEN 
Nº de testes: 167 
Confirmados: 71 
Negativos: 75 
Descartados: 1 
Em análise: 20 
 
TESTES RÁPIDOS 
Nº de testes: 387 
Confirmados: 195 
Negativos: 192 
 
PARTICULARES 
Nº de testes: 57 
Confirmados: 57

Em caso de dúvidas, a 
comunidade pode contatar a Secretaria da Saúde
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Programa do 
Sicredi Região 
dos Vales 
envolve 100 
professores 
da região

UNIÃO FAZ A VIDA  
inicia formação 
de educadores

25 anos

O programa A 
União Faz a Vida 
comemora, em 
2020, 25 anos no 
Brasil. No Sicredi 
Região dos Vales, 
ele existe há 22 
anos. São mais de 
duas décadas de 
ações realizadas nas 
escolas da região, 
com o objetivo de 
construir e vivenciar 
atitudes e valores 
da cooperação 
e da cidadania. 
O programa está 
presente em quatro 
municípios da 
região de atuação 
da cooperativa, por 
meio de formações 
pedagógicas 
aos professores 
e apoiando o 
desenvolvimento 
de projetos que 
evidenciem a 
curiosidade e o 
protagonismo do 

aluno.

Recentemente, o 
Sicredi Região dos 
Vales deu início às 

formações de educadores 
do programa A União 
Faz a Vida. Neste ano, os 
encontros acontecerão 
de forma online e 
contarão com a assessoria 
pedagógica da Univates. 

O projeto que tem 
como tema “Repensar 
a formação docente 
através da cooperação 
e engajamento de 
equipes”, contribuirá 
com a qualificação 
de aproximadamente 
100 educadores nos 
municípios de Anta Gorda, 
Encantado e Putinga. 
Serão trabalhadas, em 
cinco módulos, práticas 
docentes para uma nova 
realidade no âmbito da 
educação. 

As atividades terminam 
em novembro com um 
Seminário Virtual de 
socialização das ações e 
práticas que fortaleceram 
os vínculos entre escola e 
comunidade no cenário de 
pandemia.

A abertura aconteceu 
na terça-feira (18), 
com a palestra 

aberta “A diferença 
e a originalidade: o 
profissional que inova”, 
ministrada pelo professor 
Dr. Max Heatinger. A 
live, transmitida via 
Youtube, trouxe dicas e 
métodos essenciais para 
a inovação diante do novo 
cenário da educação, bem 
como estratégias para o 
acolhimento dos alunos na 
retomada das atividades 
presenciais. 

Participaram da 
transmissão cerca de 
200 educadores que 
interagiram por meio de 
perguntas encaminhadas 
ao palestrante. 

Segundo a coordenadora 
da area de relacionamento 
do Sicredi Região dos 
Vales, Francieli Ravazio, o 
objetivo da ação foi iniciar 
o processo de formação, 
reforçando a proximidade 
da cooperativa com os 
educadores. “As lives e 
as formações serão de 
extrema importância, pois 
disponibilizarão conteúdo, 
ideias e dicas de como 
os profissionais podem 
encarar este desafio e se 
preparar para a retomada 
das atividades”, diz.

Por que o 
mascote é 
uma abelha?

As abelhas vivem 
em sociedade, dividem 
tarefas de forma 
hierárquica e atuam de 
maneira cooperativa, 
assim como a gente. 
Elas também espalham 
o pólen na natureza 
— o que ajuda as 
plantas a formarem 
novas sementes e, 
consequentemente, o 
nascimento de mais 
plantas e flores — o 
Programa A União Faz 
A Vida quer semear 
novas gerações de 
jovens cooperativos e cidadãos.

GESTORES ESCOLARES QUE PARTICIPARAM 
DAS ATIVIDADES EM 2019

PROFESSOR MAX APRESENTOU A LIVE

REPRODUÇÃO YOUTUBE/ ARQUIVO JO
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

Dois aninhos 
Arthur Fritscher de Oliveira vai completar dois aninhos 

neste domingo, dia 23, ao lado dos pais e familiares. Ele 
recebe os parabéns da mamãe Priscila e do papai Daniel.

EliAnE FAchinETTO

Miss RS Plus 
Size 2020

A Miss Rio Grande do 
Sul Plus Size 2020 é de 
Encantado! Maria da 
Graça Oliveira da Silva 
será a representante do 
RS na etapa Nacional 
do concurso, que este 
ano acontece de forma 
virtual. No domingo 
(16), a Miss fez o ensaio 
fotográfico para iniciar 
os preparativos para a 
próxima fase. Boa sorte, 
Maria!

VAnESSA criSTinA FOTOGrAFiA

Cecília
Princesa Cecília, com 

11 meses. Ela é filha de 
Bruna e William.

GiSElE cASTOlDi 

Cinco anos
Com a temática Masha e o Urso, Laura Vier 

Fontana comemorou mais um ano de vida. 
Ela festejou ao lado dos pais Ricardo Fontana 
e Tatiana Vier Fontana e dos manos Gabriel Vier 
Fontana e Carolina Vier Fontana. Parabéns!! 

ThiAnE luizA FOTOGrAFiA

Mariana 
Três meses da 

Mariana. Ela é filha 
de Deisy Rabaioli 
Schnorrenberger e Ivan 
Luis Scnhorrenberger. 
A família reside em 
Encantado.

nATáliA ViAn
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À espera de Heloísa 
Daiane Dalazen e Antonio Júnior Fagundes Lisboa à espera de 

Heloisa. As fotos foram realizadas no Rancho Morro Alto, em Roca 
Sales.

NATáliA ViAN

Smash de Cake
Smash the Cake da Heloísa. Ela é filha de Caroline Morás 

Zanetti e Samuel Zanetti. A família reside em Encantado.

Jhulliendris
Na última segunda-feira (17), a pequena 

Jhulliendris completou 8 anos. Ela recebe os 
parabéns dos pais Luciano e Claudia e do avô 
Carlos. Felicidades!! 

Dia dos Pais
Em comemoração ao Mês dos Pais, Joaby Augusto e 

papai José Vanderlei também fizeram um lindo ensaio. 

GiSElE CASTOlDi

À espera de Francisco 
Maqueli Botassoli e Bruno Lourenço à espera de 

Francisco. O ensaio foi realizado no Gauss Bier Pub, em 
Encantado.

NATáliA ViAN

NATáliA ViAN

À espera de Robertta
Os pais Renata Pederiva e Rodrigo Rodrigues e mana Rafaella estão ansiosos 

à espera de Robertta. 

GiSElE CASTOlDi 

Valentina 
A pequena Valentina, com 2 anos, fez 

lindos registros.  Ela é filha de Ana Caroline 
e Tiago Ferreira, de Lajeado.

GiSElE CASTOlDi
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fròtole del 
bigolin

Piada do menino e o 
presente de final do 
ano

O menino chega em casa no final do ano e diz:
-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse 

de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um dinheirão

Piada da filha e os 
cabelos brancos da 
mãe

Certo dia, um menina estava sentada observando sua 
mãe lavar a louça na cozinha. De repente, percebeu 
que ela tinha vários cabelos brancos em sua cabeleira 
escura.

Ela olhou para a mãe e lhe perguntou:
-Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe??
A mãe reponde:
-Bom, cada vez que você faz algo errado e me faz 

chorar ou me deixa triste, um de meus cabelos fica 
branco.

A menina pensou um pouco e logo disse:
-MÃEEEEE, o que você fez pra vovó que ela está com 

todos os cabelos brancos????

O amigo do Joãozinho
A mãe pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, por que é que você já não passa tempo 

com o seu amigo Pedro?
Joãozinho responde:
- Mãe, você gostaria de passar tempo com alguém 

que fuma, bebe e fala palavrões o tempo todo???????
- Claro que não, Joãozinho!
- Pois é mãe, o Pedro também não gosta.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Semana com ideias claras e certeiras, muito pique para 
brindar a vida e sorte nos seus contatos, sem falar que há 
chances de se dar bom em jogos. Saúde e trabalho também 
estão protegidos. 

Touro (21/4 a 20/5)
Nesta semana, os humilhados serão exaltados! Você terá 
carisma e poder de sedução! Com parentes, seus pontos 
de vista serão aplaudidos. Você terá sorte e dinheiro 
inesperado.  

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Com um aspecto entre Mercúrio e Marte, a sua comunicação 
fica excelente, podendo surgir boas novas sobre o trabalho 
ou mudanças que vem planejando. Destaques para família, 
coisas ligadas ao passado e transação de imóveis.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Atenção no dia 22, pois pode ter problemas com grana, 
trabalho ou mudanças. Porém, Mercúrio e Sol entram em 
Virgem e isso vai render um bom astral nas suas relações 
com pessoas próximas, seja para bater papo, fazer negócio 
ou trabalhar. 

Leão (22/7 a 22/8)
Semana ótima para você atingir objetivos pessoais, 
financeiros,  profissionais e quem sabe, sexuais. Mas o 
sábado estará pesado. Mas não se preocupe: Mercúrio e 
Sol entram em Virgem e dão aquela força para melhorar as 
finanças.

Virgem (23/8 a 22/9)
Semana começa com Mercúrio trocando boas energias com 
Marte. Isso vai dar aquela fortalecida no astral e nos seus 
interesses financeiros envolvendo outras pessoas.

Libra (23/9 a 22/10)
Semana boa para traçar metas e conhecer gente que 
pode contribuir para você alcançar objetivos profissionais. 
Você estará mais acelerada e mais decidida que 
normalmente.  Aproveite, pra transformar essa energia 
em dinheiro! 

Escorpião (23/10 a 21/11)
A semana começa com projetos e ambições; tudo por 
influência do Sol, de Mercúrio e de Marte, que prometem 
mais poder de liderança e autoconfiança. No amor, Vênus 
com Urano favorece namoro a distância e indica atração 
por pessoa amiga.  

Sagitário (22/11 a 21/12)
No trabalho, as ideias vão ferver e você pode inventar 
novas formas de lucrar. Vênus protege parcerias e 
aumenta seu instinto para bons negócios. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Semana de mudanças, já que na quarta o Sol e a Lua 
entram na sua casa das transformações e dará equilíbrio 
psicológico para mudar o que for preciso na sua vida e 
intuição para correr atrás dos sonhos. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Semana boa para as parcerias. Para ajudar, a Lua Nova 
em Leão melhora sua capacidade de administrar recursos. 
Quem trabalha com o par terá mais chances de lucrar ou 
fazer transações vantajosas.  

Peixes (20/2 a 20/3)
Semana positiva no trabalho. Mercúrio e Marte te 
ajudam a defender suas ideias. No amor, Vênus e Urano 
te deixam mais atirada na hora de ir atrás do crush. Há 
previsão de diversão, mas sem compromisso sério.


