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DESTAQUEs
DA SEMANA

homicídio | 14
HENRIQUE PEDERSINI

Encantadenses
estreiam com
vitória no
Brasileiro de
Automobilismo
16

Homem é encontrado
morto em Muçum
Populares localizaram corpo na linha Santo Isidoro na tarde de ontem (27).
Até o fechamento da edição, vítima não havia sido identificada.

ENCANTADO
344 confirmados
330 recuperados
9 em isolamento
1 internado (UTI)
7 mortes

sergio
seppi

Conzatti x PP, a
disputa provável
nas eleições 6
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ESPAÇO DO LEITOR

RETICÊNCIAS

eder
boaro
ederboaro@yahoo.com.br

NÃO FOI PELA
MENINA, FOI
PELA CAUSA

N

a semana
passada, um
assunto mexeu
com os ânimos dos
brasileiros. Preferi
escrever sobre isso
somente nessa coluna
para compreender
melhor os fatos e marcar
a minha posição quanto
ao ocorrido. Uma criança
de 10 anos foi estuprada
pelo tio no Estado do
Espírito Santo. A família
optou pelo aborto, nesse
caso permitido pela
nossa legislação, o que
foi feito no Estado de
Pernambuco, após o
Hospital Universitário
Cassiano Antônio de
Moraes, em Vitória,
se negar a realizar o
assassinato.
O feto, com 23
semanas, foi morto
dentro do ventre materno
e depois expelido de
modo natural pela
menina. Inócuo dizer
que precisamos tratar os
crimes de violência sexual
com penas mais severas,
como prisão perpétua
ou castração química,
porém, o debate que
quero promover é sobre
o desejo de alguns em
matar uma vida inocente,
pelo simples fato de se
ter a permissão legal.
Um estudo promovido
pela Dra. Hercília
Guimarães, presidente
da Sociedade Europeia
de Neonatologia, aponta
que quarenta por cento
das crianças que nascem
com vinte e quatro
semanas sobrevivem e,

nesse caso da menina
brasileira, essa fase
da gestação teria sido
alcançada esta semana.
Não se trata de obrigar
a criança estuprada a
manter a gravidez, mas
fazer a retirada do bebê
com vida.
Nos últimos anos
conheci quase uma
dezena de mulheres
que sofreram abusos
sexuais na infância
e todas elas sentemse culpadas pelo
ocorrido, mesmo tendo
consciência de que
eram apenas vítimas de
monstros criminosos.
Portanto, afirmo, sem
medo de errar, que essa
menina que teve seu
filho morto no próprio
ventre, em poucos anos
estará arrependida
desse assassinato
cometido por decisão
de seus familiares e,
além do trauma dos
estupros recorrentes,
que não diminuirão
com o aborto, carregará
uma dor de culpa
por ter permitido a
morte dessa criança.
O bebê poderia, caso
sobrevivesse após o
parto, ser oferecido
para a adoção,
conforme desejo
de vários casais que
haviam se manifestado
para isso e seria
permitido à mãe saber
que o filho estaria vivo
aos cuidados de outra
família.
Alguns dos
apoiadores desse crime
contra o feto, que se
diziam preocupados
com a saúde física e
mental desta criança de
dez anos, na verdade
estavam pavimentando
o caminho para a
liberação do aborto
de modo geral, pauta
essa reiterada por
muitos para promover
o assassinato de bebês,
num gesto equivocado
e repugnante de
mostrar o poder
feminino. Infelizmente
a luta de alguns nesse
caso nunca foi pela
menina, mas sim, pela
abjeta causa abortista...
encantadense radicado em
Chapecó-SC, Diretor da
Fundação Napoleon Hill no
Oeste catarinense

BOCA NO TROMBONE

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

leonel sangalli
Moradores reclamam que foi feita a pavimentação da rua Leonel Sangalli
e proibida a passagem de caminhões acima de oito toneladas. Agora eles
questionam: por que está liberado? Numa noite desta semana ocorreram duas
situações de rompimento e curtos em fios de luz, o que deixou famílias sem
energia elétrica. Em virtude disso, os moradores pedem providências.

FRASE DA
SEMANA
DIVULGAÇÃO

OBITUÁRIO

21/08/2020 a 27/08/2020

21/08 – Jandir Deconto, 68 anos.
Cemitério de Linha Marques do Herval, Roca Sales. Funerária Delano.
21/08 – Irma Ema Fontana Ghisleni, 101 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.
22/08 – Marinês da Silva Barbosa.
Cemitério de Palmas, Encantado. Funerária Arezi.
24/08 – Jones Antônio Lizot, 72 anos.
Cemitério de Linha Bonita Alta, Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.
24/08 – Izalino Invernizzi, 73 anos.
Cemitério de Linha Zambicaria 1ª secção, Vespasiano Corrêa. Funerária Pezzi.
25/08 – José Luiz Vian, 85 anos.
Cemitério da Barra do Coqueiro, Encantado. Funerária Mazzarino.
26/08 – Ieda Mertins Chiminazzo, 91 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.
26/08 – Ernesto Camargo Dias, 61 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.
>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

Nossas
empresas estão
sangrando.
Precisamos
estancar a
hemorragia e
não abrir mais
o ferimento.
SIMONE LEITE, presidente
da Federasul, sobre
o projeto da reforma
tributária, em entrevista à
Rádio Encantado
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EDUCAÇÃO

Internet patrocinada está
disponível para alunos e
professores da Rede Estadual
Com um investimento de
mais de R$ 8,5 milhões, o serviço
de internet patrocinada já está
disponível para garantir o acesso
de estudantes e educadores às
Aulas Remotas em todo o Rio
Grande do Sul. A ação, que
beneficiará os 820 mil alunos e
os mais de 60 mil professores da
Rede Estadual, foi anunciada pelo
governador Eduardo Leite em
transmissão ao vivo pelas redes
sociais nesta quinta-feira (27) para
atualização do enfrentamento à
pandemia.
“Não nos resignamos em
deixar nossos alunos sem ter
aulas, portanto, trabalhamos na
lógica de aulas remotas, conteúdo
transmitido e sendo repassado
pelos professores pelo Google
Classroom. O movimento exigiu
uma costura de tecnologia e
também financeira, assegurando às
famílias e aos professores o suporte
digital”, destacou o governador.
A oferta de internet
patrocinada ocorre por meio
de um chamamento público de
cadastramento das operadoras Oi,
Vivo, Tim e Claro e graças a uma

parceria do governo do Estado,
que investe R$ 3,1 milhões, com a
Assembleia Legislativa, que aporta
mais R$ 5,4 milhões em recursos
economizados pelo Parlamento
que serão repassados ao Executivo
para aplicar no projeto.
“Quero valorizar muito a atitude
da Assembleia, especialmente
em nome do presidente Ernani
Polo, pelo grande exemplo –
fundamental, eu diria – nesse
processo e que demonstra
comprometimento para ajudar
nesse momento tão difícil”, disse o
governador.
Com o plano especial de
internet, que poderá ser utilizado
exclusivamente para conteúdos
educacionais, será possível que
o usuário acesse as plataformas
de aula do Google e utilize
recursos multimídia, como vídeos,
áudios, textos e webconferências,
sem pagar por isso. O governo
remunerará as operadoras pelo uso
de dados voltado ao ensino.
Conforme o secretário da
Educação, Faisal Karam, este é
um momento importante e que
beneficiará especialmente os

estudantes que mais necessitam,
mas também os professores, que
terão acesso gratuito à internet
para elaborar as aulas e fazer com
que o conteúdo chegue até os
alunos e suas famílias.
“A disponibilização da internet
patrocinada para estudantes e
professores da Rede consolida o
processo de implantação das Aulas
Remotas. Esta ação visa oferecer
condições de acesso aos que
mais precisam para que possam
trabalhar conteúdos pedagógicos
por meio da plataforma Google
Sala de Aula”, destacou Faisal.
Devido à suspensão das
atividades escolares presenciais
por causa da pandemia, as Aulas
Remotas começaram a ser a
implantadas em junho e fazem
parte do modelo híbrido de ensino,
que também compreende aulas
presenciais – ainda sem data de
retorno.
A iniciativa proporcionou, por
meio do Google Classroom, a
criação de mais de 37 mil turmas
espelhadas e mais de 500 mil
ambientes virtuais divididos por
componentes curriculares.
GUSTAVO MANSUR/PALÁCIO PIRATINI

ANÚNCIO FOI FEITO PELO GOVERNADOR NESTA QUINTA-FEIRA (27)

COMO ACESSAR A INTERNET PATROCINADA
1. Baixar no celular do usuário o aplicativo Escola RS, desenvolvido em parceria com a Procergs e já
disponível no Google Play.
2. Depois, basta habilitar os dados móveis. Esta ação é necessária para que seja identificada a operadora
que disponibilizará o sinal.
3. Quando o aluno e o professor fizerem login com a conta educacional, que é o meio criado para validar o
acesso, aparecerá a seguinte mensagem: “Aguarde, estamos configurando a sua internet patrocinada”.
4. O usuário pode verificar o status da internet patrocinada no ícone em formato de globo no canto
superior esquerdo da tela. Se estiver verde, a conexão está ativa.

CRÔNICA
OS EMBALOS DE
SÁBADOS À NOITE
Nestes tempos de clausura por causa da pandemia
e alienado ao computador e smartphone, volta forte
a saudade da minha turma de época de adolescência,
quando curtíamos juntos os embalos dos sábados à
noite, procurando bailes e discotecas, viajando por aí de
Corcel, Gordini ou de Fusca. A preocupação ficava por
conta dos nossos pais, pois o ir e vir por estradas de chão
batido e sem a lei seca, a outras comunidades vizinhas,
era mesmo um desafio. O Clube Caixeiral, em Lajeado,
era um dos “points” que atraía gente de toda a região e a
nós também.
Lá conhecemos a “luz negra”, que estilizada em uma
espécie de lustre pendurada no teto, bem no meio
daquele espaço, contracenava com a escuridão da
casa noturna, e fazia literalmente quem era feio ficar
bonito e o opaco brilhar intensamente, principalmente
se estivesse usando uma camisa volta ao mundo ou
bebendo um gin/tônica
Chegávamos em turma e depois de “secar” a gata
escolhida, nos misturávamos à multidão, os menos
acanhados dançavam um Rock dos Beatles ou dos
Rolling Stones, ou mesmo uma romântica como a
inesquecível “Je T’aime Moi Non Plus”. A Festa do
Chucrute, o carnaval da Soges, ambos em Estrela,
igualmente faziam parte desse roteiro perigoso dos finais
de semana. Havia outros bailes, não menos favoritos,
como os do Salão Rotta ou Salão Gräbin, no interior
de Roca Sales, cuja base na pista de danças havia uma
elevada em seu contorno de uns quatro degraus, e no pé
da tal escadinha ficavam as mesas ao redor do salão, com
um espaço vip para o som de suas bandinhas. Ali no
alto, próximos aos janelões, se aglomeravam em pé, os
que, como os da nossa turma, só iam para dar um “giro”,
praticamente amontoando-nos uns sobre os outros, com
um copo de cerveja, procurando acesso próximo à copa,
onde passávamos os olhares para escolher e ver quem
iríamos tirar para dançar para depois tirar “sarro” ver
quem era o mais ou menos “pegador”.
Um daqueles bailes tornou-se inesquecível para mim.
Com o salão “entupetado” de gente, precisei fazer xixi,
desci os degraus para transformar aquela caminhada ao
banheiro numa verdadeira epopeia. Ao retornar, licença
daqui, licença de lá e fui indo, superando obstáculos até
me aproximar de uma das últimas mesas para chegar ao
meu já apertado destino e reencontrar a minha turma ali
à espreita, sem perder um detalhe sequer.
Numa dessas passagens, tocando com dois dedos no
ombro de alguém que obstaculizava meu destino, ali,
sentada de costas, de imediato, levantou-se ela, uma
enorme alemoa, que virou-se de frente e logo abriu os
braços para dançar e isso, sem medo de errar...era a
última coisa que eu queria fazer naquela hora. Eu insisti
a ela duas ou três vezes: - Não!! Não!!... Não danço...
obrigado, eu só quero passar...
Logo um alemão de uns dois metros, que devia ser
seu irmão, (vendo meus amigos rindo lá do alto daquela
suposta galeria) levantou-se e com o dedo em riste disse
num sotaque português/germânico mais alto que o
som da música do conjunto bradou: - “Fai tê que dançá
ou apanhá, moreno”...e não me restou outra alternativa
senão a de sair troteando com a possivelmente
encalhada alemoa no meio
daquela multidão.
A galera foi à loucura e
depois daquela vez, procurei
sempre fazer xixi antes de
começar o baile, afinal, não dá
para dar chance ao azar duas
vezes...
AIRTO FRANCISCO GOMES
escritor encantadense,
integrante da Academia
Literária do Vale do Taquari
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DE OLHO EM ROCA
Domingo
é dia de
Almoço
Solidário

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

A comunidade
católica São José
organiza, para o
próximo domingo
(30), mais uma
edição do Almoço
Solidário. O cardápio
será frango, massa
caseira com molho.
O valor do cartão
é de R$ 20,00. A
comercialização dos
cartões será somente
de forma antecipada,
até hoje (28), na
secretaria da paróquia
ou com os membros
da diretoria. O
almoço deve ser
retirado na forma de
drive thru a partir
das 11h no salão
paroquial.
CLAUDINEI COFFERRI

Estrada em direção à Arroio
Augusta estará trancada
domingo

O principal acesso para a Encruzilhada, Arroio
Augusta Baixa e Alta e outras localidades próximas
estará interditado no domingo. A empresa Rumo
Logística fará a manutenção dos trilhos de trem
próximos à Barranca e precisará interromper
o trânsito de veículos no local. A estrada será
bloqueada a partir das 7h30min até as 18h. O
desvio poderá ser feito pelas Linhas Marechal
Deodoro e Brasil.

Município conta com o
atendimento de mais uma
médica

Desde a última semana, a Unidade Básica de
Saúde Central conta com mais uma médica. O
município foi beneficiado com o Programa Mais
Médicos e conta agora com o atendi-mento da
doutora Zureli Leon Toboso que já trabalhou
anteriormente em Roca Sales. O atendimento
com a médica Zureli é das 13h às 22h através de
agendamento prévio.

Máscara Roxa

Campanha já resulta em 21
denúncias e duas prisões por
violência doméstica no RS
Na segunda-feira (24),
a campanha Máscara
Roxa virou lei no Rio
Grande do Sul. Lançada
em junho pelo Comitê
Gaúcho ElesPorElas
da ONU Mulheres, a
campanha que permite
mulheres denunciarem
seus agressores em
farmácias já resultou
em 21 denúncias em
18 municípios e duas
prisões em flagrante por
violência doméstica.
As duas prisões
ocorreram em Porto
Alegre e Rio Grande.
Já as denúncias foram
registradas em Venâncio
Aires, Porto Alegre,
Canoas, Gravataí,
Novo Hamburgo,
Charqueadas, Capão
da Canoa, Casca, Bento
Gonçalves, Pinhal, Rio
Grande, Capão do Leão,
Taquari, Carazinho,
Santo Antônio da
Patrulha, Santana da Boa
Vista, Santa Maria e Três
Passos.
O anúncio das
prisões efetivadas
foi feito durante a
videoconferência de
sanção da lei, com
participação de cerca de
100 pessoas, entre elas o
governador, deputados,
representantes de
órgãos de segurança e
dos poderes do Estado,
prefeitos, prefeitas,
vereadores e movimentos
de mulheres que
ajudaram a construir
a campanha Máscara
Roxa. Conforme o autor
da lei e coordenador
do Comitê Gaúcho
ElesPorElas, deputado
estadual Edegar Pretto
(PT), a nova legislação
reforça a campanha em
andamento no estado
numa rede que já conta
com mais de 1.400
farmácias voluntárias de
seis redes envolvidas Associadas, Agafarma,
Vida, Preço Mais
Popular, Tchê Farmácias
e Líder Farma.
Todas as farmácias
com adesão estão com
o selo “Farmácia Amiga
das Mulheres” em suas
vitrines e portas, que

DIVULGAÇÃO

deputado edegar pretto é o autor da lei

“Constituímos uma política pública,
onde o engajamento de todos é
importante para fazermos com
que os agressores recuem, e não as
mulheres”
edegar pretto

serve para que as vítimas
as identifiquem. Os
atendentes receberam
capacitação online para
o procedimento, assim
garantem a discrição
e segurança da vítima.
Ao chegar na farmácia
a mulher deve pedir
a máscara roxa, que é
um código para que o
atendente saiba que se
trata de um pedido de
ajuda. O profissional
dirá que o produto está
em falta e pegará alguns
dados para avisá-la
quando chegar. Após, o
atendente da farmácia
passará à Polícia Civil as
informações coletadas,
via WhatsApp, para que
o órgão tome as medidas
necessárias em conjunto
com a Brigada Militar.
Casos de agressões de
violência doméstica e
familiar também podem
ser denunciados pelo
Disque 100 ou o Disque-

Denúncia pelo telefone
181.
Conforme Edegar
Pretto, qualquer farmácia
pode aderir. Segundo
ele, o objetivo é envolver
também aquelas que não
fazem parte de grandes
redes, mas que estão
em cidades menores.
Interessados devem
entrar em contato com
o Comitê: 51 991993641
ou comite.gaucho.
elesporelas@gmail.
com. No RS, o Comitê
ElesPorElas optou
pelo envolvimento das
farmácias como canais
facilitadores da denúncia,
porque elas permanecem
abertas mesmo em
situações de lockdown
por serem serviços
essenciais.
A campanha e a lei
foram motivadas pelo
aumento de casos de
feminicídios no RS
durante o período de

isolamento, decorrente
da pandemia do
coronavírus. Nos meses
de março, abril e maio
28 mulheres foram
assassinadas por questões
de gênero, conforme
dados da Secretaria de
Segurança Pública do
Estado. Somente em
abril, o aumento foi
de 66,7% em relação
ao mesmo mês do ano
passado. Ao todo, de
janeiro a junho deste ano,
51 mulheres morreram
vítimas de feminicídio no
estado, 166 registraram
ocorrência de tentativa
de feminicídio e 9.685
registraram ocorrência
de agressão com lesão
corporal. “Constituímos
uma política pública,
onde o engajamento de
todos é importante para
fazermos com que os
agressores recuem, e não
as mulheres”, afirma o
deputado.
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IPVA e cesta básica

quais mudanças o governo
propõe na Reforma Tributária
Com o objetivo de manter a máxima
transparência e clareza sobre os projetos da
Reforma Tributária RS, o governador Eduardo
Leite conduziu nesta quarta-feira (26/8) a
primeira videocoletiva temática. Como são duas
das propostas mais importantes e sensíveis,
porque atingem a grande maioria dos gaúchos,
as mudanças no IPVA e na cesta básica foram os
assuntos inaugurais.
Leite reforçou que o Rio Grande do Sul
perderá R$ 2,85 bilhões anuais em arrecadação
– dos quais R$ 850 milhões são para os
municípios – com o fim da majoração de
alíquotas de ICMS ao fim do ano.
“Fizemos reformas profundas e tomamos
duras medidas de austeridade para equilibrar
as contas, mas é impossível abrirmos mão
de R$ 2 bilhões de um ano para o outro sem
prejudicar os serviços públicos. Não queremos
simplesmente prorrogar as alíquotas. Queremos
manter os níveis de arrecadação para sustentar
os serviços públicos e aproveitar a oportunidade
para tornar o sistema tributário gaúcho mais
justo, ajudando a reduzir os impostos para
a população de baixa renda e tributando
mais o patrimônio”, disse o governador na
apresentação inicial.
A desoneração da cesta básica de ICMS
implica em renúncia de receita bruta anual de
R$ 1,2 bilhão. Apenas 15,3% de valor (R$ 186
milhões) beneficiam famílias com renda de até
três salários mínimos (R$ 3.711,45), embora
este grupo represente 23% da população
gaúcha.
As famílias com renda acima de R$
12.371,50, o que corresponde a 18,7% da
população gaúcha, são beneficiadas com 31,3%
dessa desoneração de cesta básica, recebendo
renúncia de receitas na ordem de R$ 380
milhões anuais – o dobro das famílias de menor
renda.
Para tornar o sistema tributário mais justo,
o governo do Estado propõe a revisão dos
benefícios fiscais, entre os quais a extinção
parcial de isenções e de reduções de base de
cálculo da cesta básica de alimentos e da cesta
básica de medicamentos que é considerada uma
política pouco eficiente do ponto de vista social,
pois beneficia igualmente os que ganham mais.
“Se a isenção da cesta básica fosse um
cheque, o gasto para os 20% mais ricos seria o
dobro do que é gasto para os 20% mais pobres.
Seria como dar um cheque de R$ 130 para uma
família com renda até dois salários mínimos e
outro de R$ 770 para quem ganha R$ 30 mil. É
um gasto desfocado e desperdiçado”, afirmou o
governador.
Para combater essa desigualdade e reduzir
o ônus fiscal para as famílias, a proposta prevê
a criação do Fundo Devolve-ICMS, para
devolução de parte do ICMS para as famílias
com renda de até três salários mínimos inscritas
no CadÚnico e entregando, dessa forma,
recursos para quem realmente precisa.
Além disso, com mais recursos em mãos, as
famílias de menor renda tendem a gastar mais
na alimentação, ajudando o agronegócio do RS
e fazendo girar toda a economia.

FELIPE DALLA VALLE / PALÁCIO PIRATINI

Mudanças no IPVA
Uma das medidas compensatórias para
equilibrar as receitas e evitar a perda dos R$ 2
bilhões aos cofres do Estado é tributar mais o
patrimônio, ou seja, o IPVA e o ITCD, e menos
o ICMS, que terá queda de cerca de R$ 1 bilhão
pela Reforma Tributária RS. A redistribuição da
carga tributária garantirá maior justiça social, já
que o ICMS pesa mais no consumo das famílias
de menor renda.
Atualmente, o Rio Grande do Sul tem frota
de 6,9 milhões de veículos, sendo que 54% são
tributáveis e 46%, isentos. Entre as principais
desonerações, estão veículos com mais de 20 anos
e os que têm valor de IPVA inferior a quatro UPF
(cada UPF vale hoje R$ 20,30). Está proposto
também a alteração de alíquota para automóveis e
camionetas, passando de 3% para 3,5%.
O IPVA é um tributo cuja arrecadação é
dividida em 50% com o município no qual o
veículo é emplacado. Além de ser uma receita
importante para o Estado, é para as prefeituras. O
conjunto de medidas propostas tem um impacto
de R$ 730 milhões brutos e reverte o cenário de
isenções, passando a ser 75% da frota pagante e
25%, isenta.
“Nossa proposta é ampliar a base de
contribuição. Não é justo um veículo que ocupa o
mesmo espaço, utiliza a mesma estrada não pagar
IPVA. Vamos aumentar a idade para isenção dos
veículos e os cidadãos pagarão o tributo de acordo
com o valor do bem que têm”, disse o governador.
O aumento da alíquota de IPVA e a revisão dos
critérios de isenções devem ser compensados pela
diminuição da carga de ICMS para todas as faixas
de renda.
Também participaram da videocoletiva o
secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, o
procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da
Costa, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo
Neves Pereira, e o auditor fiscal Giovanni Padilha.

Governador Leite
e integrantes
da equipe de
governo fizeram
apresentação
das propostas e
responderam a
perguntas da mídia
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DISPUTA PROVÁVEL:
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A

“Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito.
Olha de novo e ela já mudou”.Magalhães Pinto, político mineiro

té ontem, o cenário mais provável das
eleições de Encantado aponta para a
candidatura da reeleição do prefeito
Adroaldo Conzatti (PSDB), em busca da tetra no
Executivo. Ele deve enfrentar o PP (Progressistas),
que poderão concorrer tendo como candidato
à prefeito, Paulo Costi (quatro vezes Chefe do
Executivo. Chegar a cinco vezes prefeito seria
uma façanha histórica), ou tendo como candidato
o atual vice-prefeito Enoir Cardoso, e Paulo
Costi, de vice. Tudo deve ser definido neste final
de semana, pois a partir de terça-feira, dia 1º
de setembro, até o dia 16, os partidos precisam
realizar as convenções, que aprovam candidatos e
coligações na majoritária. E cada partido escolhe
as nominatasà Câmara Municipal (não existe
coligação para o Legislativo).

COLIGAÇÃO

Num encontro quarta-feira, dia 26, foi
praticamente sacramentado o “casamento” entre
o G5, formado pelo MDB, PTB, PDT, PSB e
PT, e o prefeito Adroaldo Conzatti. O clima de
entendimento parte da convergência de oferecer
à população projetos e programas de médio
e longo prazo, o que motivou a formação do
G5. A concretização da coligação se dará com
o G5 indicando o candidato à vice-prefeito.
Conforme apurado pelo colunista, juntamente
com o apoio do repórter Henrique Pedersini, do
Grupo Encantado de Comunicações, na eleição
desse ano, está se desenhando a chapa com o
prefeito Conzatti e o MDB, pelo G5, indicando o
candidato a vice. Ficariam ainda mais ou menos
definidas as candidaturas nas próximas eleições
municipais em 2024, com o MDB apresentando
o candidato à Chefia do Executivo e o PTB sendo
responsável em propor o vice-prefeito.

CONZATTI

O prefeito Adroaldo Conzatti, na reunião,
falou ao G5sobre sua postura na atual
administração e que geraram problemas com
o PP, agremiação com a qual se coligou para
vencer a eleição. Argumentou, em resposta às
críticas, que sua forma de administrar, de ser
centralizador, de não conceder espaços e não
considerar contribuições na gestão, é por ter
enfrentado dificuldades pela falta de apoio
político consistente na defesa e no apoio aos
projetos e iniciativas do Governo. Na conversa,
no entanto, deixou claro que a ideia da coligação
visa dar continuidade a uma série de projetos e
programas de seu Governo, alguns que ficaram
parados em função da pandemia, especialmente
na área de inovação e tecnologia. O prefeito
dá muita ênfase a essa questão, por entender
que se trata de aprimorar o perfil econômico e
social de Encantado, para que o município tenha
condições de atender as demandas das futuras
gerações.

G5

Por outro lado, os representantes
dos cinco partidos expuseram as
ideias que estimularam a criação de
grupo dentro do objetivo de pensar
o município em termos de médio
e longo prazo. Principalmente,
para dar uma resposta aos anseios
da população que sofre e ainda
terá impactos com os resultados
da seca, da pandemia e das cheias.
Outro aspecto ressaltado pelos
interlocutores, é que o estímulo
da coligação deve ser em torno
de programas convergentes, caso
vença a eleição, de um projeto de
desenvolvimento a ser implantado
em várias gestões. A forma de
administrar deve ser estruturada
na austeridade e na racionalidade
no uso dos recursos. Foi afastada
“in primis” qualquer intenção de
formalizar um acordo a partir da
distribuição de cargos e secretarias.
Tanto o prefeito, quanto os partidos,
entendem que o município com a
queda das atividades produtivas,
terá diminuída sua arrecadação
dificultando a manutenção e
ampliação de serviços públicos.

MDB

Se for confirmado que na eleição,
o MDB índice o vice de Conzatti, são
especulados diversos nomes. São os
vereadores Andresa de Souza (Yê),
Celso Cauduro e Valdecir Conzatti,
pela atuação na Câmara. Mas,
também, aparecem outros partidários
sem cargo eletivo como o advogado
Gustavo Mezzomo. Já alguns
saudosistas do partido acreditam
que possam demover o ex-prefeito
Agostinho Orsolin, que se afastou da
política, a retornar numa dobradinha
com o atual prefeito.

OUTROS nomes

No entanto, na política nada é
definitivo. E se o vice-prefeito para
concorrer na reeleição de Adroaldo
Conzatti for de outros partidos
do G5, os nomes citados são de
Jonas Calvi (PTB), muito ativo
nas negociações, Rafael Fontana e
Everaldo Delazeri (PDT) e o vereador
Luciano Moresco (PT). Rafael
Fontana, atual presidente da ACIE,
cujo mandato termina em dezembro
deste ano, teria manifestado que não
pretende concorrer.

PP

O advogado João Vidal tem
sido o principal interlocutor
do Progressistas nas conversas
com os demais partidos. Mas, a
aproximação não deve prosperar
visando um acordo, seja com
o PSDB ou com o G5. Existem
duas certezas em relação ao PP:
concorre com candidatura própria
à Prefeito e não existe qualquer
possibilidade de coligação com
o prefeito Adroaldo Conzatti.
Ficaram muitos ressentimentos
com o fim precoce da coligação
que ganhou a eleição em 2016.O
PP admitiria compor isoladamente
com alguns dos partidos do G5.
Porém, isso dificilmente ocorrerá,
porque o tempo está se esgotando
nas negociações e o G5 negocia
de forma monolítica, ou seja,
desde a sua formação coligações
seria com todo o grupo. Desta
forma, o PP deve concorrer em
chapa própria. Tudo deve ser
decidido nas próximas horas.
Inegavelmente, a posição do PP
passa pelos nomes do atual viceprefeito, Enoir Cardoso, cuja
candidatura seria um desagravo
por supostas humilhações que
teria sofrido na gestão; e por Paulo
Costi. O ex-prefeito tem uma
liderança consolidada em quatro
gestões, reforçada por sua postura
de relacionamento cavalheiresco
com os políticos, inclusive de
oposição. E é muito apreciado entre
os servidores da Prefeitura. Ele
ainda reúne condições de motivar
o partido na busca de uma vitória
consagradora.

DISPUTA

Diante do exposto, e conforme
entendimento do colega
Henrique Pedersini, o pleito de
15 de novembro será entre o
atual prefeito Adroaldo Conzatti,
coligado com o G5, e o candidato
do PP. Será uma eleição tradicional
das disputas políticas de Encantado,
entre os remanescentes do antigo
PMDB (partido de origem do
prefeito Conzatti), com novos
aliados. E o PP, legítimo herdeiro
de uma das mais fortes e, também,
tradicionais forças políticas do
município que vem dos tempos do
antigo PSD, depois Arena e PDS.
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CIC Vale do Taquari reivindica
melhorias em rodovias da região
Buracos com 40cm
de profundidade e
mais de um metro de
diâmetro, ocupando
50% da largura da
pista de rolamento,
além da falta de
sinalização. Reclamações
corriqueiras de quem
precisa passar por
rodovias da região alta
do Vale do Taquari.
De acordo com o
levantamento da
Associação Comercial
e Industrial de Ilópolis,
são quatro estradas
onde a situação é mais
caótica: ERS 332,
trecho compreendido
entre Encantado e
Arvorezinha; ERS 425,
trecho Encantado – Nova
Bréscia; ERS 435, trecho
Ilópolis e Putinga e a ERS
432, trecho de acesso a
Anta Gorda.
A presidente da
Associação Comercial
e Industrial de Ilópolis
(ACI)/Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL)
de Ilópolis, Luzia Tomasini
Carlesso reclama que o
comércio é afetado com o
aumento dos gastos com
o transporte, bem como
para receber o material. “É
um descaso de tamanha
imensidão, nos sentimos
desolados e abandonados

DIVULGAÇÃO

Rodovias estão em situação caótica

pelos poderes que
competem a manutenção.
Na realidade teria que
refazer esse trecho, a
estrada que liga Putinga
a Ilópolis, está numa
degradação enorme, não
tem como passar sem cair
nos buracos”, explica.
Coletas e entregas
realizadas por
transportadoras já estão
sofrendo reajustes, devido
as péssimas condições
da estrada. Produtores
rurais que fornecem
matéria - prima também
são afetados pelos buracos
no asfalto. A Dorigon
Produtos de Limpeza

emprega diretamente
24 colaboradores e mais
15 de forma indireta. A
empresa vem sentido nos
últimos anos a redução
no número de clientes,
devido à dificuldade
de escoamento da
produção, que é realizado
unicamente por essa via de
acesso (ERS 435). Reflexos
negativos também para o
polo ervateiro, cuja maior
parte está concentrada
na região do alto Taquari.
São aproximadamente
22.000 hectares de erva mate e uma produção de
170.000 toneladas de folha
verde, industrializadas

por aproximadamente
70 indústrias, juntando
a movimentação de erva
em folha, cacheada e
empacotada, chega a mais
de R$ 500.000.000,00
por ano. Os dados são
do Sindimate, Sindicado
da Indústria do Mate no
Estado Rio Grande do Sul.
Para o empresário Joel
Gaio da ervateira Buena,
agroindústria a instalada
na Linha Santo Antão,
entre Ilópolis e Putinga a
revolta é grande. “Como
empresário a situação de
descaso e desvalorização
é absurda, vez que uma
estrutura toda é montada,

pessoas contratadas,
matéria - prima e insumos
adquiridos, mas para tudo
isso girar é necessário que
o poder público forneça
o mínimo, no caso,
uma estrada que possua
condições de tráfego em
segurança. Registre-se que
manutenções preventivas,
caso fossem realizadas,
muito ajudariam a não
chegarmos nesta absurda
situação”, destaca.
A revolta dos
empresários e
comerciantes motivou
a Câmara da Indústria,
Comércio e Serviços
do Vale do Taquari a

encaminhar ofício ao
secretário de Logística e
Transportes, Juvir Costella
relatando o problema e
solicitando a manutenção
das rodovias para garantir
a trafegabilidade de quem
transporta as matérias
primas das agroindústrias.
A preocupação é
muito grande também
com os riscos de
acidentes, como relatou
o presidente da Câmara
da Indústria, Comércio
e Serviços do Vale do
Taquari (CIC-VT),
Ivandro Rosa. “A entidade
vem acompanhando
nos últimos anos as
dificuldades enfrentadas
pela comunidade em
função das péssimas
condições de manutenção
das rodovias da parte alta
da região. Percebemos
que os movimentos
constantes dos prefeitos
e associações comerciais
surtem efeito temporário,
as manutenções são
paliativas, pouco
douradoras. Por isso,
estamos mobilizando
o secretário, afim
de estabelecer um
cronograma de
manutenção constante
tendo em vista que a
situação se agravou muito”,
destaca.

Coqueiro Baixo

Acesso pela ERS-425 começa
a receber asfalto
Rodovias estão em
situação caótica

Moradores de
Coqueiro Baixo verão
ainda neste ano a
primeira etapa das obras
do acesso ao município
concluída. Retomada em
junho pelo governo do
Estado, a pavimentação
da ERS-425 – que liga a
cidade à vizinha Nova
Bréscia – está avançando.
Os serviços são
executados pelo
Departamento
Autônomo de Estradas
de Rodagem (Daer) –
autarquia vinculada à

Secretaria de Logística e
Transportes – e consiste
no asfaltamento de 1,5
quilômetro da rodovia.
O investimento é de
R$ 2 milhões, com
recursos provenientes
da Contribuição de
Intervenção no Domínio
Econômico (Cide).
“Apresentar aos
gaúchos resultados
sempre foi um
compromisso do
governo do Estado, e
estamos conseguindo
fazer isso reiniciando

o trabalho em estradas
que apresentavam
condições de terem
a sua pavimentação
finalizada”, afirma o
secretário Juvir Costella.
“No caso da ERS-425,
os benefícios serão
percebidos diretamente
pela comunidade, que
conta com a rodovia para
alavancar a economia,
fundamental para o
transporte de aves e
insumos à agricultura”,
acrescenta.
No momento,

as frentes de obras
se dividem em
diferentes atividades,
como a finalização
da terraplenagem
e a implantação da
base e capa asfálticas.
“Após a conclusão
da pavimentação,
realizaremos a sinalização
necessária para garantir
condições ainda melhores
a quem transita por essas
comunidades do Vale
do Taquari”, afirma o
diretor-geral do Daer,
Luciano Faustino.

DIVULGAÇÃO DAER
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POLÍITICOS QUESTIONAM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS

COVID-19: vereadores querem
intervenção do Ministério Público

O

atendimento aos
pacientes com
sintomas da
Covid-19 no Centro de
Operação de Emergência
(COE) e no ProntoAtendimento (PA-Covid)
mais uma vez foi assunto
na sessão da Câmara
desta semana. Primeiro
foi o presidente Valdecir
Cardoso (PP) que
encaminhou um pedido
de informações ao
Executivo questionando
a origem dos recursos
para a saúde, como
e onde estão sendo
utilizados esses valores
e se Encantado está
realizando testes na
população e, se não
está, quais são os
motivos. “Em torno
de R$ 7 milhões já
foram direcionados
para o município para
o enfrentamento do
coronavírus”, revelou
Cardoso.
Na sequência foi
Jaqueline Taborda
(PSDB) que defendeu
a intervenção do
Ministério Público junto
ao município para buscar
informações a respeito
dos procedimentos
adotados no
atendimento a pacientes
com sintomas da
Covid-19. A vereadora
não concordou com
os métodos adotados
e expôs uma situação
particular. “Eu estava
com sintomas e
procurei seguir o que
diz o protocolo. Fui
com a família ao COE
e ao PA-Covid para
ver os procedimentos.
Mas não foi feito o
teste. Nos mandaram
para o isolamento
em casa, porém
sem o teste. É uma
situação preocupante,
principalmente, com
a população em geral.
Recebemos reclamações
de pessoas que procuram
o PA-Covid e não são
realizados os testes. As
pessoas ficam em casa 14
dias sem saber se tem a

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

sessão por videoconferência foi transmitida pelo Youtube da Câmara

doença. Pegam atestado
do trabalho. E o pior,
estão com o sintoma e
daqui a pouco pode se
agravar”, relatou.
Segundo a vereadora,
o assunto já foi
discutido na Câmara
e não avançou. “Já
tivemos situação
parecida com outro
vereador (Luciano
Moresco). Entendo que
agora devemos ir mais
a fundo e acionar o
Ministério Público para
ver se encontramos
informações mais
concretas, se estão
fazendo os testes, se há
recurso”, justificou. “Já
entramos em contato
com a secretaria de
Saúde, mas sempre é a
mesma resposta, que os
protocolos são seguidos,
que os testes são feitos.
Mas na prática isso não
acontece”.
Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

“Entendo que agora devemos ir mais a fundo e acionar o
Ministério Público para ver se encontramos informações
mais concretas, se estão fazendo os testes, se há recurso”.
Jaqueline Taborda

“Confusão”, diz Moresco. “Tratamento
diferenciado”, aponta Deves
Os demais colegas apoiaram a ideia de acionar
o MP. Luciano Moresco (PT) citou uma afirmação
do prefeito Adroaldo Conzatti que orientava as
pessoas com sintomas a procurarem o tratamento
imediato a fim de evitar o agravamento do
quadro. “Mas o que está acontecendo não é
isso. O chefe do Executivo fala de uma forma,
mas na prática não acontece. A gente precisa
ter um alinhamento das ações de proteção
e enfrentamento. O que parece que não está
acontecendo”, relatou.
Segundo Moresco, algumas pessoas chegaram
a ligar para a Câmara por estarem confusas,
sem saber como agir. “Não tendo clareza do
encaminhamento, as pessoas devem procurar um
médico particular, que vai encaminhar para um
exame particular. E se a pessoa não tiver de onde
tirar, vai pegar o dinheiro emprestado. A gente
sabe que há recurso para fazer o enfrentamento.
Me parece que ainda há uma certa resistência
a esse exame para quem já tem sintomas”,
acrescentou.

Marino Deves (PP) lamentou a situação e
criticou o protocolo que está sendo adotado em
Encantado. Para o político, está ficando evidente
que a pessoa que tem plano de saúde, ou que
tem recursos, tem um tipo de tratamento. E o
paciente que depende do SUS tem outro. “Não
é possível admitir essa situação. Se você tem
dinheiro vai ao pneumologista, que pede exame,
receita medicamentos e cuida do paciente a partir
dos seus primeiros sintomas. Já o paciente do
SUS que procurar o serviço lhe é recomendado
que vá para casa sem o teste, deixando a família
dele na dúvida também. Vejam a diferença. Se
isso está acontecendo com vereadores, imaginem
com a população que não tem informações. É
inadmissível”, criticou.
Cláudio Roberto da Silva (MDB) sugeriu
que Jaqueline narrasse no documento que seria
encaminhado ao Ministério Público a situação
que ela e o colega Moresco vivenciaram no
momento em que foram atendidos.
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Deves
preocupado
com Fundo de
Previdência
Municipal
Marino Deves (PP) revelou
preocupação dos servidores
municipais com a manutenção do
Fundo de Previdência (FAPS) e,
por isso, encaminhou um pedido
de informações ao Executivo com
os seguintes questionamentos: 1)
Qual a projeção de aposentadorias
de servidores municipais nos
próximos oito anos, cargo e função?
2) Qual a previsão remuneratória
mensal de cada futuro aposentado?
3) Qual a possibilidade neste

momento de prever o impacto
financeiro no FAPS das referidas
projeções.
“É importante esses
esclarecimentos para fazermos uma
análise. O FAPS foi criado há mais
de 20 anos. Foi uma conquista dos
servidores, pois trouxe segurança
e tranquilidade para as suas
aposentadorias. Agora, o temor é
de que esses servidores, num futuro
próximo, possivelmente serão
transferidos para o INSS”, salientou.

R$ 2,6 milhões para
auxílio da enchente
Diego Pretto (PP) trouxe a informação de que o governo federal
repassou R$ 2,6 milhões para auxiliar o município no trabalho de
reconstrução após os prejuízos causados pela enchente. “Já pedi ao
Executivo o cuidado com a população e as pessoas que perderam muito
ou tudo”, comentou. Pretto disse ainda estar orgulhoso por ter participado
de duas reuniões políticas que discutiram o consenso em Encantado.
“Quem sabe um dia possamos estar unidos e olhando todos para o
mesmo lado”, desejou.

Tramontini avalia
reuniões para o
“consenso”
Moacir Tramontini (PTB) comentou sobre a tentativa frustrada do
consenso nas eleições de Encantado. “Foi uma bandeira do Sander
(Bertozzi) e do Diego (Pretto). Infelizmente, não progrediu. A gente
não quer dizer quem foi contra ou a favor. Foi uma tentativa que ficou
frustrada. A eleição segue adiante, no formato normal, com as coligações
que serão formadas. Valeu a intenção de se fazer uma eleição diferente”,
disse.

Cardoso sugere
desconto no IPTU
para quem plantar
árvores frutíferas
O presidente Valdecir Cardoso (PP) sugere ao Executivo a elaboração
de um projeto de lei que oferece desconto na taxa do IPTU para o
contribuinte que aderir ao programa “Plante uma árvore e Ganhe um
Desconto”. Assim, os proprietários de imóveis que mantiverem as
calçadas arborizadas com árvores frutíferas serão beneficiados com
desconto de 5%.

direção do Hospital
solicita auxílio para
concluir a UTI
O diretor do Hospital Beneficente Santa Terezinha, de Encantado,
encaminhou um ofício à Câmara pedindo R$ 390 mil para concluir
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Do total, R$ 226 mil serão
destinados para a instalação do sistema de ar comprimido e R$ 163 mil
para o sistema de bomba de vácuo. O presidente Valdecir Cardoso (PP)
disse que o saldo das economias do Legislativo hoje está em R$ 445 mil.
“Vamos indicar ao Executivo uma parte desse valor para o hospital e
outra para os atingidos da enchente”, prometeu.

CURTAS DA SESSÃO
TAXA DE ÁGUA

A Câmara encaminhou um ofício ao gerente do escritório da Corsan, em
Encantado, Hugo Ogliari, solicitando isenção ou desconto de taxa de água aos
atingidos pela enchente.

APOIO AOS PROFESSORES

Luciano Moresco (PT) assina uma Moção de Apoio aos professores
estaduais, que pedem o pagamento dos dias descontados de seus salários em
razão da mobilização contra as mudanças no Plano de Carreira, ocorridas no
final de 2019.

QUEBRA-MOLAS

Marino Deves (PP) solicita ao Executivo a colocação de quebra-molas na rua
Antonio Buffon, recentemente calçada, no trecho entre as proximidades da
Uergs (rua Alegrete) até o bairro Lambari, passando pelos fundos do estádio
Lambarizão.
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voluntariado

vídeos sobre as ações podem ser publicados até dezembro

12º Desafio será virtual
Agosto é um mês especial para a
Rede Parceiros Voluntários. Afinal
nesta sexta-feira (28), o Brasil
comemora o Dia Nacional do
Voluntariado. Mais do que comemorar,
a ONG promove, a partir desta
data, o 12º Desafio Voluntário, uma
ação nacional que busca ampliar a
participação de pessoas em ações
voluntárias nas mais diversas frentes.
Contudo, diante do contexto de
isolamento social que a pandemia
de Covid-19 trouxe ao mundo, toda
a campanha de mobilização será
realizada virtualmente.
Para isso, a ONG desenvolveu em
sua plataforma Parceiros Conecta
uma página especial para o Desafio
Voluntário, em que os voluntários,
individualmente ou em grupo, poderão
dar visibilidade para suas ações,
inserindo fotos, vídeos e contando o
que estão realizando. Esta é a primeira
vez que o modelo virtual é adotado
em uma história que já dura 12 anos,
teve sua origem no Vale do Taquari e
hoje se estende à toda Rede Parceiros
Voluntários.
Segundo José Alfredo Nahas,
superintendente da Parceiros

Voluntários, a necessidade de cumprir
o distanciamento social e os demais
protocolos de segurança da pandemia
inviabilizaram muitas das estratégias
de voluntariado mais usadas no
País. “Por mais que pareça, isso não
deveria ser um impedimento para o
exercício das boas ações. Não dá para
postergar: existe uma demanda de
ajuda humanitária a ser atendida por
todo o tecido social. E, se não dá para
ser com os métodos tradicionais, que
seja com outros. Afinal, a situação de
urgência merece celeridade e inovação
em nossos processos” analisa.
O objetivo da Parceiros Voluntários,
segundo Nahas, sempre foi despertar
a consciência da responsabilidade
social individual para criar uma
sociedade melhor para todos. Tanto é
que a rede de solidariedade construída
pela ONG inclui a colaboração de
2.675 empresas, 2.926 organizações
sociais, 3.262 escolas e milhares de
pessoas mobilizadas que se inspiram
pela necessidade de contribuir. Por
isso, apesar do contexto desafiador, a
pandemia não é justificativa para não
fazer voluntariado.

Diante desta iniciativa, fica a questão: como
fazer voluntário sem desrespeitar os protocolos
de segurança contra a pandemia? A Parceiros
Voluntários separou algumas dicas:
1 - Criar diálogos online entre gerações
Através de um smartphone temos todo o mundo
na palma da mão. Porém, esse aparelho tão presente
em nosso cotidiano também faz algo um tanto
curioso: ele telefona. Então, que tal ligar para uma
pessoa que está em situação de isolamento social?
Com a pandemia da Covid-19, os idosos têm sido
o público mais afetado. Entre em contato com uma
Organização que trabalha com esse público na sua
cidade e se disponibilize para bater um papo com
um idoso que está em isolamento social.
2 - Compartilhar conhecimento
Se você é bom em matemática, por exemplo,
por que não compartilhar este conhecimento com
outra pessoa que está tendo dificuldade? Entre em
contato com uma escola ou uma Organização Social
e disponibilize um horário em sua agenda para
fazer esta ação.
3 - Mobilizar rede pessoal para arrecadar itens
de necessidade (desafio familiar)
Outra possibilidade é fazer uma competição
do bem na sua família e em seu grupo de amigos.
Monte times e lance um desafio de arrecadação.
Este é um jogo em que todos vão sair ganhando.
4 - Leitura auditiva
Você pode gravar livros, como poesias, contos,
crônicas e encaminhar para uma ONG que trabalha
com deficientes visuais. Para isso, basta você acionar
uma instituição que trabalha com esse público e
disponibilizar a ação. Veja com eles o que gravar,
que história é mais interessante, qual o formato
ideal e pronto.
5 - Compartilhar habilidades
Que habilidades você tem? E de que vale ela ficar
somente com você? Hoje, com as novas tecnologias,

FOTOS:DIVULGAÇÃO

No ano passado, o Desafio foi feito na frente da Casa de Cultura

vivemos a era da colaboração. Se eu sei tocar violão,
por que não ensinar outra pessoa?
Está mais do que claro que, com criatividade e
espírito empreendedor, temos a oportunidade de
reinventar os processos, as instituições e o próprio
voluntariado. Todos os vídeos com registros
das ações podem ser publicados até o dia 05 de
dezembro através do site da Parceiros Voluntários:
www.parceirosvoluntarios.org.br.
Parceiros Voluntários
A Parceiros Voluntários é uma Organização NãoGovernamental, sem fins lucrativos e apartidária,
a Parceiros Voluntários foi criada em janeiro
de 1997 por iniciativa do empresariado do Rio
Grande do Sul, tendo como Visão “viver numa
sociedade sustentável tendo por base pessoas éticas
e participativas”.

A partir da crença de que toda pessoa é
solidária e um voluntário em potencial, a Parceiros
Voluntários atua em todo o território nacional e
possui sedes no Rio Grande do Sul e São Paulo. A
ONG mobiliza, articula e coordena múltiplas redes
de relacionamentos, com os diferentes setores das
comunidades, para cocriarem soluções que visam
a integração dos sistemas econômicos, sociais,
ambientais, políticos e culturais na construção de
um Brasil mais próspero e solidário.
Atenção
Para mais informações sobre o evento em
Encantado, entre em contato com a Unidade
de Encantado, junto à Associação Comercial e
Industrial de Encantado (ACI-E), no telefone e
WhastsApp 51 3751-2255 com o Coordenador da
UPV Lucas Schneiders.
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Governo isenta de ICMS
medicamento para atrofia
muscular espinhal
Famílias que sofrem com o
diagnóstico de atrofia muscular
espinhal (AME) em alguma
criança recebem, nesta terça-feira
(25), uma boa notícia. O governo
do Estado oficializou a adesão ao
convênio que isenta do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) o medicamento
Zolgensma, utilizado no
tratamento da doença.
O decreto que dispensa o
imposto do medicamento foi
publicado pelo governo do
Estado em 20 de agosto. Ele é
consequência da decisão do
governo federal que, em 13
de julho, zerou o imposto de
importação do medicamento e
incluiu o produto no registro da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
O Zolgensma é considerado
a droga mais cara do mundo,
cotada em R$ 12 milhões. Nas
redes sociais, é comum encontrar
perfis dedicados a financiamentos
coletivos promovidos por famílias
que, logo após o diagnóstico,
correm para juntar o dinheiro
necessário à aquisição da
medicação.
“Nosso esforço é para melhorar
a vida das pessoas. Assinei esse
decreto na mesma semana que o
medicamento foi registrado pela
Anvisa, depois de rápida análise do
tema pela Secretaria da Fazenda.
É uma importante contribuição
do Estado em prol da luta das
famílias. Como poder público, não
poderíamos deixar de fazer nossa
parte, mesmo que seja somente
uma parcela dentro desse esforço
conjunto. É uma forma de respeitar

Medicamento

a mobilização de várias famílias
gaúchas que lutam diariamente
para conseguir comprar esse
medicamento que salva vida de
crianças acometidas por essa
doença rara e grave”, destacou o
governador Eduardo Leite, em
videoconferência transmitida pelas
redes sociais nesta terça-feira (25)
para oficializar a medida.
Uma aplicação única do
Zolgensma até os dois anos de
idade da criança diagnosticada
com AME minimiza os efeitos da
doença, melhora a sobrevivência
dos pacientes, reduz a necessidade
de ventilação permanente para
respirar e permite que ela alcance
marcos de desenvolvimento
motores.
Em âmbito federal, o
movimento pela causa foi
liderado pelo deputado federal
Lucas Redecker. “A luta existia
há um bom tempo. Havia
muitas lacunas e a necessidade
de uma mobilização política
mais forte em cima de órgãos
estruturais do governo para fazer
encaminhamento com maior
resultado para crianças acometidas
pela AME. Conseguirmos isentar
a cobrança de ICMS, um valor
de R$ 2 milhões, em cima de
um medicamento que é o mais
caro do mundo. O tempo que a
família levaria para arrecadar esse
dinheiro pode comprometer a
vida de uma criança”, ponderou
Redecker.
No Estado, o movimento contou
com mobilização do deputado
estadual Issur Koch. “É uma
questão de termos empatia, de
nos ligarmos à causa do outro

O Zolgensma é um produto de terapia gênica usado
para o tratamento da AME, doença grave causada pela
alteração do gene que codifica a proteína SMN (survival
motor neuron), molécula necessária para a sobrevivência
do neurônio motor, responsável pelo controle do
movimento muscular.
É produzido fora do Brasil pela empresa Novartis
Biociências S.A e tem custo de cerca de R$ 12 milhões,
considerando-se o ICMS de 17%. Com a isenção, o
custo do medicamento reduz em cerca de R$ 2 milhões.
Existem cinco tipos de AME, variando do tipo 0 (antes
do nascimento) ao 4 (segunda ou terceira década de
vida), dependendo do grau de comprometimento
dos músculos e da idade em que surgem os primeiros
sintomas. O tipo 1 é o mais grave e frequente, e para o
tratamento dele indica-se o Zolgensma até os 2 anos do
paciente. Outro medicamento necessário para a doença,
o Spinraza, está disponível pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) desde o ano passado. O tratamento consiste na
administração de seis frascos com 5 ml no primeiro ano
e, a partir do segundo ano, três frascos.

região

DIVULGAÇÃO

DEPUTADO LUCAS REDECKER

e, principalmente, nosso papel
como parlamentar é representar
os anseios da população, seja
nas situações gerais ou em casos
pontuais como esse. Essa é uma
das daquelas causas pelas quais
vale a pena batalhar”, explicou.
A videoconferência contou
com a participação da diretora
do Instituto Nacional da
Atrofia Muscular Espinhal
(Iname), Diovana Loriato, das
representantes regionais do Iname,
Luciane Kuriki e Vanessa Frank,
da representante do Campanhas
AME Brasil, Ana Paula Cordeiro,
dos deputados federais Liziane
Bayer e Marcelo Moraes e dos
deputados estaduais Adolfo
Brito, Fran Somensi, Franciane
Bayer, Frederico Antunes,
Silvana Covatti, Tenente-Coronel
Zucco, Vilmar Lourenço e Zilá
Breitenbach.

Atrofia muscular
espinhal

A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença
rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que
interfere na capacidade do corpo produzir uma proteína
essencial para a sobrevivência dos neurônios motores,
responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do
corpo, como respirar e engolir.
Até o momento, não há cura. A doença mata os
neurônios motores devido à falta da proteína. Pouco a
pouco os pacientes sentem os sinais e sintomas, sendo
os principais perda do controle e forças musculares,
incapacidade/dificuldade de movimentos e locomoção,
incapacidade/dificuldade de engolir, incapacidade/
dificuldade de segurar a cabeça e incapacidade/
dificuldade de respirar.
A AME é a principal causa genética de morte em
crianças com menos de 2 anos no mundo. É uma das
mais de 8 mil doenças raras conhecidas no mundo e
afeta, aproximadamente, de sete a dez bebês a cada 100
mil nascidos vivos.

Emater apoia
produtores de
morangos para
controle da
mosca suzuki
Foi em 2014 que os fruticultores gaúchos foram
surpreendidos pela Drosophila suzukii – ou
simplesmente suzuki - uma praga que chegou a
comprometer cerca de 60% da produção de morango
naquele ano. Na época, o desconhecimento, e a falta
de um inseticida registrado no Brasil resultou neste
cenário catastrófico: os frutos eram colhidos com
uma aparência de sanidade mas, até chegar a feira
para a comercialização, pareciam estar podres.
Foi um trabalho de monitoramento iniciado, à
época, pela Embrapa e repassado aos agricultores
pela Emater/RS-Ascar que começou a modificar
o cenário dos pomares do Rio Grande do Sul. “O
objetivo foi o de estudar o seu ciclo de vida, os seus
hábitos para a partir de então estabelecer as melhores
alternativas para o controle”, explica o engenheiro
agrônomo da Emater/RS-Ascar, Lauro Bernardi.
As estratégias variam de intensificar a colheita
evitando deixar frutos maduros na horta, a coletar
e eliminar morangos imprestáveis não deixando-os
caídos no solo ou próximo do local. “Outra forma de
controle é o uso de armadilhas atrativas em garrafas
perfuradas, com uma mistura de fermento biológico,
açúcar e água, que deve ser fermentado durante cerca
de seis dias”, observa o agrônomo, citando a pesquisa
desenvolvida pela Embrapa.
Difícil de ser identificado, o inseto possui alto
potencial de expansão, depositando os ovos nas
frutas que estão próximas do período de maturação
e sem deixar danos aparentes. “Dessa forma as frutas
são colhidas, embaladas e transportadas com um
grande risco de já estarem inutilizadas”, observa o
pesquisador da Estação Experimental de Fruticultura
da Embrapa Uva e Vinho Régis Silva dos Santos, que
estudou os hábitos e o comportamento da Suzuki.
O monitoramento também prevê outras
estratégias, como o cultivo protegido, já que a
temperatura é um dos fatores que podem ser
determinantes para a expansão da praga. Em
Lajeado, a agricultora Bedris Franz, de São Bento,
adota o controle desde o ano de 2018, quando iniciou
a produção com duas estufas de morangos – hoje são
quatro. Na época, a fruticultora participou do Curso
de Produção de Morango em Substrato do Centro de
Treinamento de Agricultores de Teutônia (Certa).
“Assim, quando iniciamos, já tínhamos as noções
a respeito da importância desse tipo de controle e já
adotamos de saída a isca atrativa como alternativa,
o que reduziu as perdas”, observa a produtora. Já o
casal de agricultores Elmo e Elira Hammes, do bairro
Imigrante, teve de enfrentar o problema da suzuki
ainda em 2014, já que cultivam morangos há muitos
anos. “Na época eles chegaram a ter perdas próximas
de 80% antes da adoção das medidas de controle”,
salienta a engenheira agrônoma da Emater/RS-Ascar,
Andréia Binz Tonin.
Outros municípios também realizam o
monitoramento com o apoio da extensão rural.
Dúvidas podem ser tiradas com os técnicos
da Emater/RS-Ascar, que atua de forma
vinculada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Governo do
Estado.
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encantado

16º Canto da Lagoa
será online

Celebração de Santo
Agostinho

A Comissão Organizadora do 16º
Canto da Lagoa informa que o Festival
de música irá ocorrer nos dias 20 e
21 de novembro de 2020 de forma
online. A live irá cumprir com todos
os protocolos de segurança, seguindo
as orientações dos Decretos Estaduais
e Municipais, prestigiando os artistas,
porém sem a presença de público.
O objetivo é manter e perpetuar
o Festival e prestigiar os artistas,
buscando a valorização da cultura e
exportando essa marca encantadense
para todo o país e mundo através da
música. Nos próximos dias, os músicos
classificados serão contatados para

Nesta semana a
comunidade Santo
Agostinho, do bairro
Planalto, em Encantado,
realiza uma celebração
diferente, devido a
pandemia. Da quarta feira (26) até esta sexta
(28) está sendo feito o
tríduo.
No próximo domingo
(30), será realizada a
missa festiva às 10h,
que é aberta ao público,
mas seguindo todas
as orientações de
saúde. Quem preferir
poderá acompanhar a
transmissão através do
perfil da comunidade
no Facebook. Das
11h30min até às
12h30min, será servido
o almoço drive-thru,
onde a pessoa retira
os alimentos e leva pra
casa. As fichas devem
ser adquiridas pelo valor
de R$35,00 na farmácia
Planalto. Não haverá
venda de fichas na
hora. No cardápio, carrê de porco, seis
pedaços de frango e cuca. Ideal para
servir até três pessoas.

serem informados das novas diretrizes.
Em breve, a Comissão Organizadora irá
anunciar mais detalhes da Live.

Canto da Lagoa
Estudantil

Em virtude da pandemia e
também como os estudantes não
estão tendo aulas presenciais, a
Comissão Organizadora decidiu pelo
cancelamento do Canto da Lagoa
Estudantil. A decisão visa à segurança
de todos os jovens e adolescentes nesse
período diferente vivido no mundo
inteiro.
FOTOS/DIVULGAÇÃO

canção luzia conquistou o 1ºlugar nacional na edição de 2018

Boletim epidemiológico - Covid-19
(Novo Coronavírus)
Total de casos considerados
recuperados: 330
Total de confirmados: 344
Isolamento social: nove
Pessoas em acompanhamento
domiciliar com sintomas gripais: 129
Internados: um em UTI
Óbitos: sete
Número de pacientes testados:
LACEN
Nº de testes: 194
Confirmados: 81

Negativos: 85
Descartados: 3
Em análise: 25
Testes rápidos
Nº de testes: 413
Confirmados: 202
Negativos: 211
Particulares
Nº de testes: 61
Confirmados: 61

calendário festivo
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Municípios da Amvat atingidos
pela enchente recebem mais de R$
27 milhões do Ministério da Saúde
Os 11 municípios da Associação
dos Municípios do Vale do Taquari
(Amvat) que foram mais atingidos
pela enchente do início do mês de
julho, receberam o valor integral da
Portaria 1666/20 do Ministério da
Saúde - Custeio Covid-19. No total,
foram liberados mais de 27 milhões
para as 11 cidades da região, além
de Santa Tereza, cidade que pertence
à Associação dos Municípios da
Encosta Superior Nordeste (Amesne),
mas também sofreu grandes prejuízos
com a inundação. A liberação foi
intermediada pelo gabinete do
senador Luiz Carlos Heinze.
Conforme o presidente da
Amvat e prefeito de Imigrante,
Celso Kaplan, os valores foram
liberados por etapas. Na sextafeira (21) foram pagos os recursos
que ainda faltavam para completar
o recurso para Lajeado, Estrela e
Encantado. Lajeado foi o município
que recebeu a maior parcela, com
um total de R$ 15.542.227,00. “Esta
é uma ajuda muito importante,
pois já enfrentávamos a questão da
pandemia e ainda fomos atingidos
por uma das piores enchentes da
história da nossa região”, observa
Kaplan.

No dia 8 de julho, a cheia do rio
Taquari superou o nível histórico
de 27,39 metros e deixou mais
de 6,5 mil famílias desabrigadas
na região, principalmente em
11 municípios mais atingidos,
provocando a necessidade inevitável
de aglomeração em abrigos públicos,
além da exposição ao frio.
A busca de recursos se deu
para custear despesas como para
aquisição de suprimentos, insumos
e produtos hospitalares, medicação,
testes rápidos, equipamentos de
proteção individual e internações
clínicas, já que, especialmente as
aglomerações em abrigos, poderiam
facilitar a proliferação de doenças
respiratórias e a contaminação do
novo coronavírus (Covid-19).
Nos dias 21 e 22 de julho, uma
comitiva de 10 prefeitos da região,
além de representantes da cidade
de Santa Teresa, estiveram em
Brasília buscando recursos para o
enfrentamento da pandemia e para os
prejuízos provocados pela enchente.
Os chefes do Executivo tiveram
reuniões com ministros e agendas em
diversos gabinetes, acompanhados
por assessores do senador Luiz Carlos
Heinze.

foToS: dIvuLgAção

Nos dias 21 e 22 de julho, comitiva .de prefeitos da região esteve
em Brasília e teve audiência com equipe do Ministério da Saúde

Valores recebidos
pelos municípios:
Arroio do Meio – R$ 1.274.333,00
Bom Retiro do Sul – R$ 355.052,00
Colinas – R$ 151.373,00
Cruzeiro do sul – R$ 823.720,00

MUÇUM

Encantado

Conforme dados
divulgados pela Prefeitura
Municipal de Muçum
na manhã da quintafeira (27), o município
tem seis novos casos.
Os infectados são três
mulheres, de 16, 46 e 56
anos; dois homens, de 15
e 46 anos; e uma criança,
de dois anos. Todos os
casos foram identificados
mediante testes rápidos
realizados na Unidade de
Saúde.
Outros seis testes
apresentaram resultado
negativo. Vinte e
seis pacientes são
considerados recuperados
e seis famílias saíram do
grupo de isolamento e
outras duas entraram.
Ao todo Muçum tem
14 casos confirmados

A Secretaria
Municipal da Saúde,
juntamente com o
Hospital Beneficente
Santa Terezinha (HBST),
informa que desde
o dia 26 de agosto,
os atendimentos da
Unidade Respiratória (PA COVID)
passaram a ocorrer pelo Pronto
Socorro do HBST, das 22h até às 8h.
Este atendimento pela mesma entrada
durante parte do período se deve a
baixa quantidade de atendimentos
verificados nestes horários.

Boletim atualizado
sobre o coronavírus

pelo Lacen/RS; 27
casos confirmados por
laboratório particular;
138 casos confirmados
por testes rápidos; 276

testes rápidos deram
resultado negativo; 179
casos confirmados no
total; 14 casos ativos; 170
recuperados e dois óbitos.

Encantado – R$ 2.617.055,00
Estrela – R$ 3.691.188,00
Imigrante – R$ 197.443,00
Lajeado – R$ 15.542.227,00
Muçum – R$ 599.514,00
Roca Sales – R$ 280.204,00
Santa Tereza – R$ 120.391,00
Taquari – R$ 1.475.711,00
Total – R$ 27.128.211,00

Pronto atendimento
Covid-19 (PA Covid)
O Hospital criou
uma demanda de
acessos e isolamento
para casos suspeitos
durante este horário
onde a equipe trabalhará
constantemente em
controle a possíveis
casos suspeitos de Covid-19. Os casos
de internação suspeitos de Covid
continuarão sendo internados de forma
isolada.
Durante o horário das 8h às 22h,
o atendimento continua sendo pela
entrada da Rua Duque de Caxias.

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580
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polícia
MUÇUM

Homem é encontrado morto
na Linha Santo Isidoro

FOTO: HENRIQUE PEDERSINI/DIVULGAÇÃO CRBM

Um homem foi encontrado morto, em Muçum,
na tarde de ontem (27). Populares localizaram o
corpo de um homem em uma estrada vicinal, cerca
de 100m da ERS-129, pelo acesso junto ao trevo
secundário de Muçum.
A reportagem do Grupo Encantado de
Comunicação esteve no local e verificou que o corpo
apresentava marcas de disparos por arma de fogo na
altura da cabeça. Até o final desta edição não havia a
identificação da vítima.
Informações de populares relataram de que um
veículo modelo Corsa foi visto deixando o local do
crime. No carro estariam dois ou três indivíduos.
Atenderam a ocorrência: Brigada Militar (BM),
Polícia Civil (PC) e Instituto Geral de Perícias (IGP).

corpo foi encontrado na linha santo isidoro

Encantado

CRBM salva bebê
engasgado
O Comando
Rodoviário da Brigada
Militar (CRBM) de
Encantado salvou um
bebê de 10 meses de
vida, no final da manhã
da terça-feira (25).
Conforme o policiamento
rodoviário, os avós
das crianças chegaram
desesperados no quartel,
pois Leonardo Souza
Júnior encontrava-se com
as vias aéreas obstruídas e
sem respirar.Os soldados
Barbieri e Eliezer de
imediato prestaram
socorro. Eliezer realizou
a Manobra de Heimlich
para desobstruir as vias
do bebê, enquanto o
soldado Barbieri acionou
o serviço de ambulância
da EGR. A criança
recuperou a respiração
e voltou a normalidade.
Após, o bebê, mesmo
estando bem, foi
encaminhado para
atendimento médico.

Incêndio
em aviário
provoca
morte
de 24 mil
frangos

O Corpo de
Bombeiros Voluntários
de Imigrante e Colinas
(Imicol) foi acionado,
na madrugada de ontem
(27), para Linha Fazenda
Lohmann, interior de
Roca Sales, onde ocorreu
incêndio em um aviário.
As chamas iniciaram
em madeiras que
estavam próximasda
caldeira de aquecimento
e com o vento se
alastraram rapidamente
pela estrutura de cerca de
500 metros quadrados.
Vinte e quatro mil
frangos morreram e o
prejuízo é estimado em
aproximadamente R$ 45
mil. Após três horas de
trabalho e seis mil litros
de água o sinistro foi
controlado. Ninguém se
feriu.

Homem
despenca de
andaime em
Encantado

Foi internado na
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) adulta
do Hospital Bruno Born
(HBB) de Lajeado o
homem que sofreu um
acidente de trabalho,
em Encantado, na
manhã do sábado (22).
De acordo com os
bombeiros, a vítima
caiu de um andaime em
uma empresa situada as
margens da ERS-129.
Com ferimentos, o
homem foi socorrido
para atendimento no
Hospital Beneficente
Santa Terezinha
(HBST) de Encantado e
transferido ao longo do
dia de ontem para UTI
do hospital de Lajeado.

Incêndio
em aviário
provoca
morte
de 24 mil
frangos

O Corpo de
Bombeiros Voluntários
de Imigrante e Colinas
(Imicol) foi acionado,
na madrugada de ontem
(27), para Linha Fazenda
Lohmann, interior de
Roca Sales, onde ocorreu
incêndio em um aviário.
As chamas iniciaram
em madeiras que
estavam próximas da
caldeira de aquecimento
e com o vento se
alastraram rapidamente
pela estrutura de cerca de
500 metros quadrados.
Vinte e quatro mil
frangos morreram e o
prejuízo é estimado em
aproximadamente R$ 45
mil. Após três horas de
trabalho e seis mil litros
de água o sinistro foi
controlado. Ninguém se
feriu.
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Onde
Comer
Bem

CLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
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

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 3751.1580

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

WHATS DA
ONDA FM
(51) 99 99 206 86

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.

16

28 de agosto de 2020

ESPORTES

Edição: Henrique Pedersini
henrique@rdencantado.com.br

BRASILEIRO DE TURISMO

QUENTINHAS DO PEDA
KEVIN

Muito complicada a situação do encantadense
Kevin Lansini, que defende o Votuporangeunse na
série A2 do Campeonato Paulista. A equipe está na
lanterna da competição e domingo será realizada
a última rodada da competição. Para fugir do
rebaixamento o time da cidade de Votuporanga
precisa vencer sua partida diante da Portuguesa
Santista e torcer por tropeços de rivais. Kevin vem
sobrando inclusive do banco de reservas no time
paulista.

PADU

O roca-salense Paulo Eduardo de Carvalho, o Padu
está fora da retomada do Campeonato da Macedônia.
O jogador, que completa 23 anos em outubro, vai
ser submetido a uma cirurgia para corrigir lesão no
ombro. O jogador está no Brasil onde vai ocorrer a
artroscopia. Padu tem contrato com o Makedonija
FC.

ESTREOU

Felipe Gedoz estreou pelo Nacional do Uruguai.
O muçunense disputou duas partidas pelo time
estrangeiro. Utilziando a camisa 93 o meia foi titular
em um dos jogos e entrou no de correr de outra
partida.

PALOSKI

O roca-salense Tiago Paloski acertou com o
Hercílio Luz Futebol Clube, de Santa Catarina. Ele
vai desempenhar a função de analista de desempenho
na equipe catarinense. Paloski realizou treinamentos
para atuar na análise de desempenho. Além de tabular
números da equipe, o analista entrega a comissão
técnica um relatório com dados sobre os adversários.

ASSINE O JORNAL OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

ENCANTADENSES
ESTREIAM COM
VITÓRIA EM GOIÂNIA

FOTOS/DIVULGAÇÃO

No que depender
da primeira etapa
da temporada, dois
encantadenses
tem tudo para se
consagrarem como os
grandes destaque do
Campeonato Nacional
de Automobilismo
modalidade Turismo.
Augusto Rotta, 18 anos
e Alexsander Cé, 50
anos, conquistaram o
lugar mais alto do pódio
em prova realizada
no último final de
semana em Goiânia. O
evento abriu a disputa
nacional que teve seu
calendário modificado
pela pandemia do
Coronavírus.
Após seis corridas
em que Cé e Rotta se
revezaram direção de
um Chevrolet Ônix, os
encantadenses somaram
o maior número de
pontos (146) e fecharam
o final de semana com o
melhor desempenho em
equipe, começando bem
a disputa nacional que
os dois disputam juntos
pela primeira vez.
Sobre o início
promissor, Augusto
Rotta reforça o nível
técnico da categoria que
disputa e se diz animado
com a parceria com Cé.
“São pilotos muito bons.
Conseguimos começar
bem em Goiânia e

Augusto Rotta e Alexsander Cé foram os vencedores
esperamos repetir o bom desempenho
nas próximas etapas. Preciso agradecer
a toda equipe, aos amigos de Encantado
que ajudaram a viabilizar este projeto
para disputar o campeonato nacional”,
comemora.
Cé destaca o início de um projeto
diferente em sua trajetória, que é correr
em parceria com outro piloto. “Saiu

tudo melhor do que a gente previa.
Fizemos um bom treino, vencemos
bateria e não tivemos maiores
problemas. É um campeonato acirrado
e o Guto (Rotta) estava estreando o que
é sempre diferente”, explica.
A próxima etapa da competição deve
ocorrer em Londrina no paraná no final
de setembro.

ESPORTES

BRASILEIRÃO 2020

INTER É LÍDER
ISOLADO

alexandre
dos santos

NOTAS DO XANDÃO

Passadas cinco rodadas, o Internacional é o melhor time do Campeonato
Brasileiro 2020. Pelo menos é o que mostra a tabela. São quatro vitórias em cinco
jogos. O único tropeço foi diante do Fluminense no Rio de Janeiro. Com 12
pontos, o time de Eduardo Coudet é o primeiro colocado na classificação.
O mais recente resultado positivo foi diante do Atlético Mineiro no sábado (22).
Com gol de Thiago Galhardo, o colorado venceu por 1 a 0. São oito gols marcados,
o melhor ataque do brasileiro.
O próximo compromisso será no Rio De Janeiro. Neste sábado (29), o Inter
encara o Botafogo no estádio Nilton Santos (Engenhão) buscando defender a
posição na ponta de cima da tabela.

GAUCHÃO 2020

GRÊMIO SE
APROXIMA DO
TRICAMPEONATO
Até mesmo uma derrota pode fazer
do Grêmio o campeão gaúcho de 2020.
O tricolor recebe o Caxias a partir das
16h deste domingo (30) na Arena em
jogo que define o dono da taça deste
ano. A vantagem do time treinado por
Renato Portaluppi é ampla, uma vez
que o atual campeão venceu o primeiro
jogo por 2 a 0.
Para a partida deste final de semana,
o Grêmio terá a volta de Kanemann e
Orejuela, suspensos no duelo da última
quarta-feira. Pepê é dúvida por lesão.
Para impedir que o Grêmio amplie
a sequência de títulos
estaduais, o Caxias precisa
vencer por dois gols de
diferença para levar a
decisão até as penalidades
e por três gols de diferença
para erguer a taça ao final
dos 90 minutos.
Já o Grêmio administra
a vantagem de até poder
perder por um gol.
Mesmo com uma mão
no troféu, Portaluppi
considera que é preciso
cuidado para o jogo
deste final de semana.
“(Fazer gol cedo) Facilita
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porque você quebra qualquer esquema.
Ainda mais em uma final na casa do
adversário. Dá uma tranquilidade
maior porque o adversário precisa sair
mais para o jogo. Apertamos um pouco
mais no segundo tempo, fizemos o gol
que nos dá a vantagem. Mas o Caxias
é um time chato, faz bastante cera,
valoriza a bola parada”, afirmou.
O Grêmio venceu o campeonato
nos anos de 2018 (Diante do Brasil
de Pelotas), 2019 (Contra o Inter)
e pode acumular seu terceiro título
consecutivo.

FOTO/DIVULGAÇÃO

DIVISÃO DE ACESSO

A Federação Gaúcha de Futebol
e os representantes dos 16 clubes
participantes da Divisão de Acesso
do Campeonato Gaúcho resolveram
encerrar a competição de 2020.
Faltavam ainda 17 rodadas para o
término da competição que estava
paralisada desde o mês de março. As
dificuldades financeiras dos clubes
do interior foi um dos fatores que
resultou na decisão. Os dirigentes das
equipes ainda argumentaram sobre a
dificuldade de colocar em prática os
protocolos sanitários para realização
das partidas. Ainda ficou estabelecido
que a Federação vai auxiliar os clubes
para que os mesmos consigam cumprir
seus compromissos com os atletas.

BAYERN CAMPEÃO

O Bayern de Munique conquistou
pela sexta vez o título da Champions
League. Na partida decisiva contra o
Paris Saint Germain (PSG) da França,
o time alemão foi superior ao seu
adversário e venceu por um a zero. Por
ironia do destino o gol que garantiu a
taça para o Bayern foi marcado pelo
francês Comin, ex-atleta do PSG.

NEYMAR JR.

A grande expectativa para decisão
da Champions League estava em
relação ao desempenho do jogador
Neymar Jr.. O craque brasileiro fez
um primeiro tempo razoável, mas, na
segunda etapa acabou sucumbindo,
diante da boa marcação do time do
Bayern de Munique. Na realidade,
ficou com a taça a equipe mais
qualificada e equilibrada, e, Neymar
não pode ser responsabilizado pelo
insucesso do Paris Saint Germain.

THIAGO ALCÂNTARA

Um brasileiro acabou se destacando
na equipe do Bayern de Munique
na final da Champions League,
o meia Thiago Alcântara. O filho
do tetracampeão Mazinho, tomou
conta do meio de campo ao lado
do seu companheiro Goretzka, e,
praticamente anularam o setor de
criação do Paris Saint Germain.
Grêmio vence por 2 x 0

THIAGO ALCÂNTARA

Infelizmente a Seleção Brasileira não
pode contar com o talento de Thiago
Alcântara, que joga pela Seleção da
Espanha. Alcântara tem um futebol
refinado e moderno que faltou ao
selecionado canarinho nos últimos
anos.

xandao@rdencantado.com.br

GAUCHÃO

Domingo será conhecido o campeão
do Gaúchão 2020. Grêmio e Caxias se
enfrentam às 16 horas, na Arena, em
Porto Alegre. A vantagem é do tricolor,
que mesmo não jogando uma grande
partida, derrotou o Caxias na última
quarta-feira (26), no Estádio Centenário,
por dois a zero, com gols de Pepê e do
recém contratado Everton.

LÍDER

Amanhã (29) o Internacional defende
a liderança isolada do Campeonato
Brasileiro, enfrentando o Botafogo no
Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro.
A campanha do colorado gaúcho na
competição é muito boa, com quatro
vitórias e uma derrota, ou seja, com 80
por cento de aproveitamento. Se continuar
com este desempenho satisfatório o time
do técnico Eduardo Coudet se credencia a
brigar pelo título do Brasileirão.

CENTROAVANTE

O Internacional não ficou esperando
por uma resposta de Alexandre Pato,
e, intensificou a busca por um novo
centroavante. O escolhido para reforçar
o clube é o uruguaio Abel Hernández. O
atleta estava atuando no Al Ahli do Catar,
tendo encerrado seu contrato no final do
mês de junho.

CHAPE

A arrancada da Chapecoense na
Série B do Campeonato Brasileiro é
empolgante. Em quatro partidas, o time
catarinense acumula três vitórias e um
empate. Até o momento foram quatro
gols marcados e nenhum sofrido. No time
da Chape estão dois atletas com passagens
pela base do Esporte Clube Encantado, o
volante Ronei e o meia Vinícius Locatelli.

JUVENTUDE

O Juventude está classificado para as
oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time
caxiense, do técnico, Pintado garantiu
vaga na próxima fase da competição ao
eliminar o América do Rio Grande do
Norte nos pênaltis, após dois empates de
um gol entre as duas equipes.

TREINADORES

A dança dos técnicos já começou no
Campeonato Brasileiro. No Coritiba,
Eduardo Barroca perdeu o emprego
após quatro derrotas consecutivas e foi
substituído por Jorginho que estreou com
vitória diante do Bragantino. O Goiás
também trocou de técnico, saindo Ney
Franco e assumindo no seu lugar, Thiago
Larghi. Já no Sport Recife, Daniel Paulista
deixou o cargo, e seu substituto é Jair
Ventura.
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Paróquia
São Pedro

COMUNIDADE CRISTÃ

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

APENAS UM SONHO, MAS....
Ano passado, Simone e eu tivemos a oportunidade
de visitar um casal de amigos em Paris, França. Ela,
Lenecir Penkal, residia no Paraguay, onde a conheci,
com sua família, ainda quando jovem. Foi um tempo
muito especial, cheio de alegria, em que pudemos
conhecer seu marido João e seus filhos e netos.
Amigos sempre desejam se reencontrar, assim, como
ela possui uma filha que vive no Paraguay, cogitamos
um dia, quem sabe, nos encontrarmos novamente lá.
Na noite do último domingo, tive um sonho
muito intrigante: havíamos marcado esse encontro
no Paraguay. Simone e eu iríamos até Foz do Iguaçu,
onde a Dona Magdalena, mãe da Lenecir, iria nos
encontrar. Então lá estávamos, em Foz do Iguaçu,
recém chegados, onde a Dona Magdalena nos
aguardava, no Aeroporto. Depois da saudação, dos
abraços enfim, quando já estávamos de saída para
seguir viagem, me dei conta de que não havia levado
a minha mala. Estava, portanto, apenas com a roupa
do corpo. Pensei: Bem, vai fazer calor, então, compro
alguma roupa básica e não haverá maiores problemas.
Nesse momento a Simone falou: espero que não seja
necessário o passaporte. Dona Magdalena, com ar de
perplexidade, respondeu: Mas é lógico que vocês irão
precisar do passaporte, afinal o Paraguay é outro país!
Havíamos esquecido até mesmo o passaporte?
O que acontecera final? Então, no próprio sonho,
me dei conta de que eu havia corrido tanto nos dias
anteriores; havia me ocupado com tantas coisas, que
quando percebemos já era hora de sair e, na correria,
havíamos deixado o mais importante para trás. Foi
nesse ponto que, angustiado e sem saber o que fazer,
acordei. Nem todo sonho tem necessariamente algum
sentido, mas, por experiências anteriores, onde
sonhos me trouxeram revelações muito importantes,
ficou claro que o Espírito Santo estava tentando me
dizer algo.
Venho nestes dias fazendo uma reflexão profunda
sobre a minha própria vida; do quanto nessa forma de
viver onde ligamos o piloto automático e seguimos,
vamos negligenciando muitas coisas essenciais. Isso
se tornou praticamente um padrão no estilo de vida
contemporâneo e, não é sem razão que sofremos hoje
de tantas enfermidades emocionais e espirituais. Isso
é grave, mas não representa ainda o maior dos nossos
equívocos. Claro que iremos pagar um preço alto
quando as nossas prioridades são constantemente
comprometidas pela urgência das coisas de menor
importância. Porém, há um detalhe que pode tornar a
nossa situação irremediável.
Um dia Jesus esteve na casa de Lázaro, Marta e
Maria. Relata o texto bíblico, em Lucas 10.38-42, que
enquanto Jesus falava, Maria “quedava-se assentada
aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos”,
enquanto Marta, “agitava-se de um lado para outro,
ocupada com muitos serviços” e reclamando da atitude
da sua irmã. Foi nesse ponto que Jesus, dirigindose a ela, disse: “Marta! Marta! Andas inquieta e
te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco
é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, pois,
escolheu a boa arte, e esta não lhe será tirada”.
Prezado leitor: O passaporte. Eis a questão! Não
poderemos atravessar a fronteira sem ELE. Você já o
possui?
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br
(Assista aos nossos cultos ao vivo, aos domingos,
19h30min, através da página do facebook
“Comunidade Cristã de Encantado”)

OS TRÊS TIPOS DE
PENSAMENTO
Geralmente multidões
de pessoas podem ser
definidas por três tipos
de pensamento: de pobre,
de rico ou de próspero.
Não estamos falando de
pobres ou ricos, mas das
atitudes e pensamentos que venham a assumir.
DE POBRE:
A pessoa com pensamento de pobre sempre culpa
os outros pelo seu destino, circunstâncias e pelas
suas necessidades. Sempre fala que mora em “casinha
de pobre”, e todo o seu palavreado é baseado no
diminutivo. Ele não investe em nada, pois têm medo
de que vai faltar. Está sempre dependendo dos outros
para tudo. Não consegue se libertar das dificuldades
pois assumiu que nasceu assim e que precisa morrer
assim. Não dá nada para Deus e para ninguém.
Acostumou-se a comer a semente, por isso nunca
colhe nada. A Bíblia diz que ninguém é tão pobre que
não possa dar; e ninguém é tão rico que não possa
receber.
DE RICO:
Esse vive parecido com o pobre, pois não dá
nada para Deus ou para os outros para não perder
dividendos de seus investimentos que devem sempre
gerar mais e mais lucros para aumentar as suas
posses. É escravo do dinheiro. Vive trabalhando para
o dinheiro. Não dorme direito porque tem um medo
constante de que vão lhe roubar. Não sabe que na
Bíblia, Jesus define esse tipo de atitude como loucura.
Também esquece que nada levará daqui. O avarento,
que é idólatra, não tem herança no reino de Deus.
(Ap. Paulo aos Efésios 5:5).
DE PRÓSPERO:
A pessoa próspera decobriu o poder da
generosidade, ou em outras palavras, o poder de
semear para colher. Primeiro Deus, depois o próximo.
Assim como na Corrente do Bem geramos o bem a
todos com retorno para nós, a generosidade com os
bens materiais gera colheita material. Deus multiplica
o que você DÁ para Ele, não o que é obrigado a dar.
Assim também para com o próximo.
Quando alguém leva uma pizza prá você na
sua casa, você dá o valor certinho ou dá a mais
como gorjeta ao entregador? No mercado?... Na
loja?... No estacionamento um rapaz lhe pede “um
troquinho para cuidar do carro”, você dá moedinha,
um valor em dinheiro, ou não dá nada para esse
“aproveitador”? É fácil saber que tipo de pensamento
temos!
A pessoa próspera SABE que prosperidade não tem
a ver com o que temos, mas com o que fizemos com
o que temos. “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida,
recalcada, sacudida e transbordando vos darão;
porque com a mesma medida com que medirdes
também vos medirão de novo”. (Jesus em Lucas
6:38). Se tiver coragem, faça o teste: escolha uma
pessoa qualquer e conforme a tua generosidade no
coração lhe dê um valor em dinheiro. Você irá se
surpreender com a colheita, porque Deus ama ao que
dá com alegria. (II Coríntios 9:7b).
Somente os generosos trazem a Deus das suas
primícias, porque sabem que precisam sacrificar
a semente na terra para que germine e frutifique.
Somente os generosos dividem com o próximo os
bens que Deus lhe deu.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br
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PROFETAS DA
ESPERANÇA
Celebramos no último Domingo de agosto o Dia
do Catequista, consequentemente a Vocação dos
Evangelizadores na Igreja do Reino da Esperança.
Chamados a serem testemunhas do Serviço
generoso e gratuito, no Amor e na Paz. Sim,
porque esta é a Missão de todo Batizado.
Como o tempo passa de pressa, às vezes nos
pode parecer rotina ou apenas um hábito que
se repete todo ano, nos falam os Bispos; mas
se lançarmos um olhar mais atento às tantas
experiências catequéticas de amor, dor, de cruz e
de vitórias, então as lembranças conferem sentido
a esta reflexão. Todos temos lembranças daquela
pessoa que nos ensinou a ler –escrever e a rezar e
numa palavra aprendemos a “Amar”!
Celebrar o “Dia do Catequista” tem um
significado de Gratidão e Esperança: gratidão
pelo amor e gratuidade dedicados a anunciar
Jesus Cristo. Esperança, porque enquanto
pudermos contar com catequistas, o anúncio terá
também a marca da ternura. Os Catequistas são
chamados a Evangelizar com generosidade, afeto
e perseverança. Desafiados pela modernidade,
que requer novos paradigmas, também requer
novas linguagens. Por isso o Papa nos pede: “Sejam
Criativos” . Enquanto houver catequistas com
afeição e paixão pelas crianças anunciando-lhes a
“Boa Notícia da Salvação” será a grande prova de
que Jesus Cristo não é apenas um personagem ou
uma ideia, mas Ele é a razão de nosso viver e de
nosso ser imagem e semelhança do Deus – Amor!
O Apóstolo da Catequese, o Bem Aventurado
João Batista Scalabrini dizia: “Para males
modernos necessitamos de medicinas novas”!
Para os problemas modernos que desfiguram
a imagem divina das famílias, necessitamos de
novos métodos para uma Catequese de iniciação à
vida cristã, numa renovação interior das próprias
seguranças e uma fé confiada na força do Espírito
Santo de Deus.
Na Sociedade Moderna onde tudo é cobrado
(tudo tem um preço), pode acontecer que no
egocentrismo (eu sou o centro de tudo), deixemos
de ser gratos a tantas pessoas generosas que
passam por nossa vida deixando marcas de
“Amor”! Quantos se lembraram de abraçar seu
Catequista que na liberdade e na gratuidade
semearam e cultivaram em nós as sementes da
verdade e dos valores da vida como base de nossa
construção e caminho de realização.
QUE A GRANDE CATEQUISTA, MARIA DE
NAZARÉ, CAMINHE AO VOSSO LADO NESTA
MISSÃO TÃO SUBLIME.
Pastoral da ComuniCação
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DIREITO ELEITORAL

Charge do Patiño

Efeitos do ato de improbidade administrativa
nas condições de elegibilidade e nas causas de
inelegibilidade – Parte 2
No artigo anterior abordamos a influência
da condenação por ato de improbidade
administrativa na aferição das condições de
elegibilidade. Nele vimos que a Lei 8.429/92
prevê a suspensão dos direitos políticos como
sanção a ser aplicada, mas que, segundo a
jurisprudência, só deve incidir nos casos
de maior gravidade. Também vimos que os
efeitos da suspensão só serão produzidos a
partir do trânsito em julgado, o qual, uma vez
ocorrido, enseja a perda de eventual mandato
municipal ocupado pelo condenado, já que o
pleno exercício dos direitos políticos constitui
uma condição de elegibilidade (art. 14, §3°, II,
da CF/88).
Em continuidade, no artigo de hoje
abordaremos duas causas de inelegibilidade,
previstas na Lei Complementar 64/90, que
possuem como elemento ato de improbidade
administrativa.
Com efeito, antes de prosseguir, é
importante destacar que a diferença entre a
suspensão dos direitos políticos e as causas
de inelegibilidade é que durante o prazo de
suspensão a pessoa não poderá votar e nem
ser votada; durante o prazo da inelegibilidade,
o sujeito poderá votar, mas não poderá ser
votado.
A primeira causa de inelegibilidade
que iremos abordar é objeto de grandes
debates políticos municipais e decorre da
rejeição das contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas. É nessa
hipótese, por exemplo, que se enquadra o
famoso julgamento das contas dos prefeitos
municipais e presidentes de Câmaras
Municipais.
Já de início, deve-se esclarecer que
nem toda rejeição de contas de prefeitos
e vereadores ensejará essa hipótese de
inelegibilidade.
De acordo com o art. 1°, I, alínea g, da
LC 64/90 , para incidir a inelegibilidade, a
rejeição de contas deverá decorrer devido à
irregularidade insanável, que configure ato
doloso de improbidade administrativa .
Assim, apesar da reprovação das contas,
a pessoa poderá candidatar-se, por exemplo,
caso a rejeição decorra de atos culposos; atos
que não configurem vício insanável ou não
caracterizem improbidade administrativa.
A competência para apreciar a qualidade
do ato como “insanável” e caracterizador de
“improbidade administrativa” ficará a cargo
da Justiça Eleitoral, no momento do registro
da candidatura .
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral,
“a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade,
decorre de atos de má-fé e marcados por
desvio de valores ou benefício pessoal” .
O ato de improbidade referido, por sua vez,
é analisado somente “em tese”, por meio da
verificação, na decisão de rejeição das contas,
de “elementos que indiquem dolo, má-fé,
enriquecimento ilícito ou lesão ao erário [...] ”.
Em um caso concreto, julgado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, um ex-prefeito
teve as contas reprovadas por violar o art.
116, §4°, da Lei de Licitações. Esse dispositivo
prevê que os saldos de convênios devem ser

depositados em caderneta de poupança e
isso não foi observado pelo agente público.
Ao apreciar o caso, o relator reconheceu
que, apesar de ter havido violação à Lei de
Licitações, o fato não comprometeu o erário,
pois a quantia – pouco mais de R$ 2.000,00
(dois mil reais) – era irrisória. Em face
disso, entendeu que não restou provada a
ocorrência do vício insanável, caracterizador
de improbidade administrativa .
Em outra situação, em que as contas foram
reprovadas, mas o registro de candidatura
foi deferido, se deu em relação a um expresidente de Câmara Municipal, que havia
concedido autorização de pagamento de
subsídios a maior aos vereadores. Ao apreciar
o caso, no entanto, a Justiça Eleitoral entendeu
que, apesar da irregularidade, os valores
foram devidamente restituídos. Diante
disso, concluiu-se que não houve má-fé, mas
mera imperícia do administrador, o que é
incapaz para caracterizar o dolo exigido pelo
dispositivo .
Com efeito, constatada a inelegibilidade,
ela se projeta para as eleições que ocorrerem
no prazo de 8 (oito) anos, a contar data
da decisão definitiva proferida pelo órgão
competente pela rejeição das contas.
A segunda hipótese de inelegibilidade
está prevista no art. 1°, I alínea l, da LC 64/90
, e decorre da própria condenação por ato
de improbidade administrativa. Assim,
além da suspensão dos direitos políticos, a
condenação por improbidade também poderá
ensejar essa hipótese de inelegibilidade.
Antes de aprofundarmos, novamente,
deve ser feito um alerta inicial: nem
toda condenação por improbidade
administrativa ensejará inelegibilidade.
Para a sua incidência, exige-se que, no
processo relativo à improbidade, tenha
sido aplicada a suspensão dos direitos
políticos, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado,
e que a condenação decorra de ato doloso,
que importe, cumulativamente, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Da mesma forma que na hipótese anterior,
para analisar a presença dos requisitos, a
Justiça Eleitoral apreciará a fundamentação
do acórdão proferido pela Justiça Comum .
O prazo dessa inelegibilidade se projeta
desde a condenação por órgão colegiado ou o
trânsito em julgado, até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena
relativa à suspensão dos direitos políticos .
Diante dessas premissas, verifica-se
que a incidência das duas hipóteses de
inelegibilidade exige a presença de diversos
requisitos legais e não decorre, por si só, da
decisão que rejeita as contas públicas ou da
condenação por
ato de improbidade
administrativa.
Lucas Brustolin
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

tradicionalismo

MTG realiza 1º Festival
Internacional de
Gineteadas Virtuais
O Movimento Tradicionalista
Gaúcho do Rio Grande do Sul realiza,
no dia 18 de setembro, o 1º Festival
Internacional de Gineteadas Virtuais.
O evento será transmitido a partir das
20h pelo Facebook na página MTG e
YouTube do Eco da Tradição.
Os interessados em participar
devem enviar vídeos de 27 de agosto
a 13 de setembro para o WhatsApp 51
99926-2104, informando nomes do
competidor e do aporreado, tropilha,
telefone celular, cidade e entidade à
qual pertence o ginete. Esses vídeos
não poderão estar publicados em outra
mídia, sob pena de desclassificação.
Segundo Leonardo Leote, diretor do
Departamento de Gineteadas do MTG,
serão no máximo 30 montarias, inscritas
por ordem de envio dos vídeos.
A inscrição é grátis e o primeiro
colocado receberá troféu e inscrição
para o Rodeio Internacional de Vacaria,
edição 2022. O segundo lugar receberá
troféu e inscrição para o Rodeio de
Campo Bom, edição 2021. Já o terceiro
colocado receberá troféu e inscrição na

Interessados devem enviar
vídeos para participar

Campereada Internacional de Santana
de Livramento, em 2021.
O regulamento completo pode ser
acessado no link https://www.mtg.org.
br/vice-presidencia-campeira/mtgrealiza-1o-festival-internacional-degineteadas-virtuais/

20

JORNAL OPINIÃO
28 de agosto DE 2020

OPINIÃO

M
I
X
28 de
AGOSTO
de 2020

transmissão
online teve
participação do
secretário de
Desenvolvimento
Econômico e
Turismo, Rodrigo
Lorenzoni

AmturvAles
integra comissão para
debater turismo no rs
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A

Associação
dos Municípios
de Turismo
da Região dos Vales
(Amturvales) integrou
comissão que se reuniu
em videoconferência,
na última terça-feira
(25), com o secretário
de Desenvolvimento
Econômico e Turismo,
Rodrigo Lorenzoni,
para tratar da pauta do
turismo no Rio Grande
do Sul. Participaram,
também, representantes
das regiões da Costa
Doce, da Serra Gaúcha,
do Vale Germânico e
do Pampa. A reunião
contou com a presença
do presidente da
Amturvales, Leandro
Arenhart, e da
turismóloga, Lizeli
Bergamaschi.
A agenda foi
promovida pelo SebraeRS, considerando as
ações que vêm sendo
realizadas em benefício
do desenvolvimento do
turismo nessas regiões,
por meio de cinco
projetos de estruturação
e qualificação da oferta
turística. No caso do Vale
do Taquari, destaca-se o
projeto de implantação do
Centro de Atendimento
ao Turista (CAT) e o Trem
dos Vales, apresentados
pelo presidente Leandro
Arenhart.
A reunião é o
resultado do trabalho

dos representantes
das cinco Instâncias de
Governança Regional
(IGRs), juntamente com
o Sebrae-RS, que tem se
reunido periodicamente
desde maio de 2020.
As regiões contemplam
89 municípios e 62
parceiros, contando com
o cadastro de 25% das
empresas no Cadastur do
Ministério do Turismo.
Quanto às fraquezas
das cinco regiões,
foram destacadas a
questão do marketing
e da promoção, o
fortalecimento da
governança regional,
a qualificação e a
informação. Além disso,

foram destacadas
oportunidades comuns às
regiões turísticas, como
a integração das IGR’s;
conteúdo compartilhado,
informações e boas
práticas; planejamento e
promoção em conjunto;
novos produtos e
experiências turísticas
e destinos sem
aglomeração.
Os representantes
das regiões turísticas
enviaram ao secretário
um relatório contendo
as demandas a serem
trabalhadas no próximo
período, com destaque
para adoção de modelo
de apoio para as regiões
turísticas baseado na

Meritocracia; construção
integrada e colaborativa
do posicionamento
estratégico do turismo
RS; modernização da
estratégia de promoção;
programa integrado
de implementação e
reativação do Trem
Turístico e buscar
a reativação do
observatório de turismo
do RS.
Durante a
videoconferência, o
secretário Lorenzoni
salientou a importância
do encontro, destacando
a retomada do Conselho
Estadual de Turismo
(Conetur) e das câmaras
temáticas.

reunião virtual reuniu repreSentanteS da amturvaleS, daS regiõeS
da coSta doce, da Serra gaúcha, do vale germânico e do pampa

Secretário de
deSenvolvimento
econômico e
turiSmo, rodrigo
lorenzoni,
participou do
encontro
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Alice
Alice, com 12 meses.
Ela é filha de Luciana
Fachini e Jonata Renato
de Souza. A família reside
em Encantado.
NATáliA viAN

Camilo
Camilo, com 2 meses. Ele é filho de Itamara Luzzi Agnoleto e Luan Deolinda Da Silva. A família reside em
Encantado.

NATáliA viAN

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

Giovanna
Giovanna, com 12 meses. Ela é filha de Jucéli Baldasso e Giovani Zílio. A família
reside em Muçum.
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Mesversário
Benjamin Bouvié Nilsson completou 4 meses, no último dia 13,
alegrando a vida dos papais Raquel e Aurélio e dos avós Amélia e
Ricardo, Claudete e Marcos. Felicidades!

Isabeli
Isabeli Bagatini Dalla Vechia em ensaio fotográfico para marcar seus
4 aninhos. Ela é filha de Margarete e Diogo e mana do Vinicius.
NATáliA ViAN

Ensaio
Juliana Fiegenbaum fez lindos registros em ensaio para as lentes da
fotógrafa Thiane Luiza.

Mariáh
Sessão coloridos Mariáh, com 2 anos. Ela é filha de Julia Grasiela Gebin e Santiago Luíz Bizarro,
de Lajeado.
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fròtole del

bigolin
Aula de ciências
Na aula de ciências, o professor pergunta:
- Joãozinho! Quantos rins nós temos?
- Quatro, professor - responde o menino, sem
pestenejar.
- Quatro? Você ficou doido?
- Bem... pelo menos os meus dois eu garanto!

Diga-me
Às vezes, o senhor ouve uma voz, sem saber de quem
é, o que fala e nem de onde vem?
- Sim, doutor.
- Justamente o que eu pensava. E quando acontece
isso?
- Quando atendo o telefone.

Professor
O professor pergunta aos alunos qual a coisa mais
velha do mundo. Como ninguém sabe, ele explica que é
o tempo. Nisso, um aluno se levanta e diz:
- Professor, eu sou mais velho que o tempo.
- O quê? Isso não pode ser!
- Pode, sim, professor. Os meus pais dizem que eu
nasci antes do tempo!

O médico
O médico pergunta ao paciente: - O senhor tomou o
remédio que eu lhe receitei?
O paciente responde: -Impossível, doutor. O rótulo no
vidro dizia “Conserve fechado”.

Doca e o amigo
Amigo aposto que eu faço você dizer “branco”!
- Eu aposto que não!
- Muito bem. De que cor é o céu?
- Azul.
- E de que cor é o sangue?
- Vermelho
- Aí, viu só?
- Viu só o quê? Você falou que ia me fazer dizer
“branco”!
- Então! Você acabou de dizer!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Cuidado pra não se precipitar ao tomar decisões e meter os
pés pelas mãos, principalmente no trabalho.
Com dinheiro, podem até rolar boas notícias, como uma
grana extra vinda de bico ou de ajuda dos parente tudo.

Essa semana quem tá super animado pra tirar seu sossego
é Marte, que treta com Saturno e deixa sua tolerância zero.
E não para por aí: Mercúrio e o Sol, que atravessam sua 12ª
Casa, não ajudam muito e influenciam você a esconder o que
pensa e sente, o que pode complicar o meio de campo.

Touro (21/4 a 20/5)
No trabalho, você terá boa lábia para convencer quem
quiser, mas tem que ficar atenta, porque vejo rivalidade ou
puxada de tapete de gente falsiane! Tá amarrado, hein? Com
família, amigos e saúde, tudo certo!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Os astros tão num fervo só e o que vai dominar sua atenção
são as coisas ligadas à família porque Sol e Mercúrio tão de
rolê nesse setor. O problema é que Marte e Saturno vão se
desentender e você pode ficar mais pistola que o normal.

Câncer (21/6 a 21/7)
Seguinte, Sol e Mercúrio melhoram sua comunicação e
deixam seu tino comercial afiado, o que pode dar bom nos
ganhos e contatos. Esse apoio não poderia vir em melhor
momento, porque Marte no cume taca o terror!

Leão (22/7 a 22/8)
Nessa semana, temos Sol e Mercúrio ardendo na sua Casa
da Fortuna. O astral tá favorável pra colocar ideias em ação
e caçar umas notas de lobo-guará pra botar na carteira!
Nada de mirar em tartaruga nem em garça, hein?

Virgem (23/8 a 22/9)
Marte tá todo bravinho e troca ofensas com Saturno.
Cuidado ao lidar com os interesses financeiros, organize
melhor as contas e controle as despesas para não levar
aquela surra de boletos que deixa a gente dolorido por um
mês!

Escorpião (23/10 a 21/11)
Essa semana Mercúrio vai ser sua fada sensata! Nunca
critiquei! Nosso reizinho tá de rolê pela sua 11ª Casa e ao
lado do Sol, alimenta suas esperanças, seus objetivos e
relacionamentos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, essa semana Júpiter, seu planeta regente continua
em sua Casa do Dinheiro e troca likes com a Lua, Vênus e
Mercúrio. Isso vai dar aquela favorecida nas suas finanças,
no trabalho e nas relações em geral.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Caprica, meu cristalzinho, se prepare, porque essa semana
Marte treta com Saturno e promete testar sua paciência…
O que vai ter de gente querendo atrapalhar sua evolução
espiritual, olha, não tá escrito, viu?

Aquário (21/1 a 19/2)
finanças, negociações e coisas ligadas com documentos,
imposto, seguro, taxas e juros devem fluir de acordo com
seus planos, trazendo o retorno esperado. Amém que fala,
né? Agora, a parte ruim.

Peixes (20/2 a 20/3)
Mercúrio rainha, Marte nadinha! É, meus consagrados!
Na última semana do mês, Mercúrio vai te dar aquele help
esperto, mas Marte quer mais é te ferrar. Quem ganha?
Façam suas apostas!

