IBGE. EM DEZ ANOS, POPULAÇÃO
DE ENCANTADO CRESCEU 11,5% | 3

OPINIÃO
Vale do Taquari

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO | Encantado-RS | 4.09.2020 | EDIÇão Nº 2.509 | ANO 50 | R$ 3,50
HENRIQUE PEDERSINI

DESTAQUEs
DA SEMANA

ENCANTADO | 7

Vereadores
analisam
projeto que
autoriza compra
de tablets para
alunos
Matéria autoriza o Executivo a abrir um crédito suplementar
de R$ 700 mil. Recurso também vai ser usado para a
aquisição de dois micro-ônibus para o transporte escolar.

81 ANOS

Com mais de
300 associados,
ACI-E comemora
aniversário 9
VOLTA
ÀS AULAS

POLÍCIA
Homem é preso
por receptação
em Encantado 14
ARQUIVO PESSOAL

Agradecimento e Convite
para Missa de 7º Dia de

“Quem amamos não morre, apenas parte antes de nós”.

ENCANTADO
374 confirmados
361 recuperados
4 em isolamento
2 internados
(1 na UTI)
7 mortes
nossos
colunistas

Rene Teresinha Conzatti
Os ﬁlhos Rogério, Luis Henrique e Gilson
Conzatti e demais familiares, consternados,
agradecem a todos pelo carinho e
solidariedade neste momento de dor, quando
da despedida da mãe, amiga e companheira de
todas as horas, Rene Teresinha Conzatti.
Nossa gratidão e reconhecimento a todos
os amigos que estiveram presentes na vida
de nossa mãe. Convidamos para a Missa de
7º Dia que será realizada neste sábado, dia
5 de setembro, na Igreja Matriz São Pedro,
de Encantado, e no dia 13 de setembro, às
8h30min, na Igreja São Carlos - Palmas/Arroio
do Meio, onde também fazia parte desde 1963.

Amvat dá
autonomia para
municípios
decidirem 20

página
do dila

JÚLIA NA SELEÇÃO
Encantadense é
convocada para a
categoria Sub-20 17

Covid psicológico:
15 dias de
sofrimento 5

sergio
seppi

Continuam as
indefinições nas
eleições 6
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ESPAÇO DO LEITOR

RETICÊNCIAS

eder
boaro
ederboaro@yahoo.com.br

AS LÁGRIMAS
DE BOLSONARO

E

ssa semana,
Bolsonaro chorou
publicamente.
O homem forte, que
se orgulha de seu
histórico de atleta, não
suportou as pressões e
mostrou seu lado mais
humano. As lágrimas
que escorreram no sulco
do rosto do capitão,
visivelmente envelhecido
após a posse em janeiro
de 2019, carregam um
misto de esperança e
injustiça, amparado
pela consciência da
correção de seus atos,
mas afrontado por um
sistema que há anos
se locupleta dos cofres
públicos e hoje se vê
ameaçado.
Jair Messias tem sido
atacado de forma covarde
pela oposição, imprensa
e Poder Judiciário.
Diante da retomada do
crescimento econômico,
com a redução do
desemprego e os índices
de confiança dos
investidores internacionais
impulsionando esse
novo Brasil, o foco
dos opositores passou
a ser o de vincular a
imagem do presidente ao
assassinato de Mariele,
com ilações que logo se
mostraram falsas, mas
geraram um grande
desgaste emocional.
Pós-pandemia, os ataques
foram com notícias falsas
e falas distorcidas que
induziam a população
a acreditar em um
descaso do presidente
com a Covid-19. Hoje
podemos ver que se

confirmam as previsões
de Bolsonaro sobre
o caos na economia
com o isolamento
e as consequentes
mortes atribuídas à
fome estampando os
jornais, além de outras
constatações que nos
mostram que, se o STF
tivesse permitido a
gestão da crise sanitária
pelo governo federal,
teríamos impactos bem
menores no número de
mortes e no resultado do
PIB.
Mas a lágrima
de maior pesar do
presidente foi pelo
descaso de pessoas
confiadas por ele e
que tinham condições
de avançar nas
investigações, mas
ignoraram pontos
importantes da tentava
de assassinato de
Bolsonaro. Como pode
um “lobo solitário” e
pobre, como Adélio
Bispo, se inscrever em
um clube de tiros em
SC onde frequentava
um filho do presidente?
Como pode um
“maluco”, conforme
laudo que o livrou da
prisão, ter três celulares
e um notebook e ficar
hospedado em um hotel
por alguns dias, sem
dinheiro? Como pode,
justamente na tarde
da facada, seu nome
aparecer na Câmara
dos Deputados como
visitante? Como pode,
pouco tempo após o
atentado, advogados
renomados de São Paulo
já estarem em Juiz de
Fora para defendê-lo,
pagos por uma igreja?
O fato é que se
tivessem investigado o
atentado a Bolsonaro
como fizeram no caso
Mariele, nós já teríamos
alguns personagens
presos, porém, diante
dos rumores sobre
esse crime, teremos
um grande escândalo
deflagrado em breve e,
aí, as lágrimas que hoje
são de desabafo, serão
de alegria de quem tem
a consciência de estar do
lado certo da história...
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

ANIMAIS ENVENENADOS

Morador do Pinheirinho, em Encantado, relata que em sua propriedade
está ocorrendo a morte de animais por envenenamento. “Isso é muito triste,
estamos encontrando animais mortos pelo pátio!”, comenta.

CACHORROS NA AGOSTINHO COSTI

Morador da rua Agostinho Costi reclama: “Tem mais cachorro que gente.
As pessoas têm que se conscientizar de deixar seus pets em casa e cuidar
deles, porque não dá para dormir com todo barulho que fazem à noite”, disse.

OBITUÁRIO

27/08/2020 a 3/09/2020

FRASE DA
SEMANA
DIVULGAÇÃO

27/08 – Selita Rieger Sagave, 88 anos.
Cemitério de Fazenda Lohmann, Roca Sales. Funerária Delano.
27/08 – Terezinha de Fatima Queiroz Ventura, 52 anos.
Cemitério Municipal de Palmas, Encantado. Funerária Arezi.
28/08 – Célio Ghisleni, 70 anos.
Cemitério do Bairro São José, Encantado. Funerária Mazzarino.
28/08 – Orfelina Cardoso, 90 anos.
Cemitério de Coqueiro Baixo. Funerária Mazzarino.
29/08 – Olimpia Lucca, 89 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.
30/08 – Silvio César Zanchetti, 61 anos.
Cemitério de Roca Sales. Funerária Mazzarino.
31/08 – Amábile Maria Daltoé Bianchini, 97 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.
31/08 – Marcelo Fronchetti, 41 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.
31/08 – Rene Teresinha Franciosi Conzatti, 79 anos.
Crematório de Caxias do Sul. Funerária Mazzarino.

“O governador
parece um
bandeirinha
de futebol, só
levanta e baixa
bandeira.”

GERSON JOHANN, diretor
do 8º Núcleo do CpersSindicato, em entrevista à
Rádio Encantado

01/09 – Beatriz dos Santos, 74 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.
01/09 – Dorli Sampaio dos Santos, 80 anos.
Cemitério de Vespasiano Corrêa. Funerária Garibotti.
02/09 – Maria Helena da Silva, 63 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.
03/09 – Edi Soares Cheaveanato, 88 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Garibotti.
>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

ASSINATURAS
JORNAL OPINIÃO
Anual:
R$ 205,00
Semestral:
R$ 120,00
Correio anual:
R$ 400,00
Correio semestral:
R$ 215,00

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.509

Jornal de circulação
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca

DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Diogo Daroit Fedrizzi

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 9398
diogo@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE

comercial@opiniaojornal.com.br

>> Os artigos assinados
não representam
necessariamente o
ponto de vista da direção.
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CONTRAPONTO
DO LEITOR
Neste espaço, publicamos o artigo enviado pela
leitora Márcia Armani, contrapondo à opinião
do colunista Eder Boaro, sobre assunto abordado
na edição da semana passada, dia 28 de agosto,
intitulado Não foi pela menina, foi pela causa.

NÃO FOI PELA
MENINA, FOI PELA
CAUSA, MAS QUE
CAUSA?
Qual seria realmente o foco deste artigo, que li e
não entendi. Porque não falar simplesmente sobre o
aborto, ou falar sobre o estupro, ou sobre presos que
são liberados da cadeia para cometer crimes brutais,
talvez ainda pudéssemos pensar sobre a infância,
sobre meninas que durante a puberdade podem
engravidar e ficar com o feto em seu ventre, tolindo
o direito da criança de brincar ao ar livre, de correr,
pular, simplesmente ser criança, por um longo período
de tempo, sendo que no Brasil, o aborto só não é
qualificado como crime, quando ocorre naturalmente
ou quando praticado por médico capacitado em três
situações: em caso de risco de vida para a mulher,
causado pela gravidez; quando a gestação é resultante
de um estupro ou se o feto for anencefálico, conforme
Art. 128, decreto Lei 2848/40.
Me questiono, porque uma criança deveria levar
uma gravidez adiante, sendo ela vítima de um
crime? O aborto é crime, é certo, e o abuso sofrido
precocemente por esta vítima, ainda tão imatura,
tão indefesa, frágil, o que é? Como estaria sentindose essa criança, que desde muito pequena sofria
calada, sem saber o que estava acontecendo. Além do
trauma psicológico, as mudanças físicas do corpo de
uma gestante, são sem dúvida uma mudança muito
significativa, brusca, que somente uma mulher pode
entender. Além disso,
Não sei se foi um ato feminista ou não, simplesmente
tento me colocar no lugar desta criança, sendo eu mãe
de menina e sendo mulher, que já foi criança também.
Poderíamos falar sobre outro tema, a adoção.
Quantas crianças estão esperando por um lar, uma
família. Os abrigos estão repletos de crianças esperando
um lar...
Quantos adultos(as) praticam o aborto ilegal, por
motivos bem menos relevantes, banais, do que um
crime, sim, porque o estupro é um crime, e não é tão
polemizado.
Não vou me prolongar, só quero deixar bem claro
que entendo o lado da família e desta criança, que
nem deveria ter sido exposta desta forma, somente por
querer ser simplesmente criança e sorrir novamente.
Márcia Armani
Encantado-RS

IBGE

Em 10 anos, população de
Encantado cresceu 11,5%
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou a estimativa das populações
residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data
de referência em 1º de julho de 2020.
A população do Brasil chegou a 211,8 milhões
de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.
O município de São Paulo continua sendo o mais
populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido
pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05
milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios

do país com população superior a um milhão de
habitantes concentram 21,9% da população nacional e
14 deles são capitais estaduais.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro
com menor população (776 habitantes), seguido por
Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT),
com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982
habitantes.
A população do Rio Grande do Sul é de 11.422.973
de habitantes.

ESTIMATIVA POPULACIONAL NA REGIÃO | 2010-2020
MUNICÍPIO
Anta Gorda
Arroio do Meio
Arvorezinha
Bom Retiro do Sul
Canudos do Vale
Capitão
Colinas
Coqueiro Baixo
Dois Lajeados
Doutor Ricardo
Encantado
Estrela
Fazenda Vilanova
Forquetinha
Guaporé
Ilópolis
Lajeado
Muçum
Nova Bréscia
Paverama
Poço das Antas
Pouso Novo
Progresso
Putinga
Relvado
Roca Sales
Santa Clara do Sul
Sério
Taquari
Travesseiro
Teutônia
Vespasiano Corrêa
Westfália

2010
6.073
18.783
10.225
11.472
1.807
2.636
2.420
1.528
3.278
2.030
20.510
30.619
3.697
2.479
22.814
4.102
71.445
4.791
3.184
8.044
2.017
1.875
6.163
4.141
2.155
10.284
5.697
2.281
26.092
2.314
27.272
1.974
2.793

2020
5.961
20.967
10.423
12.390
1.705
2.763
2.469
1.495
3.405
1.975
22.880
34.399
4.608
2.400
25.968
4.066
85.033
4.961
3.337
8.515
2.101
1.612
6.239
3.889
2.079
11.471
6.681
1.924
26.885
2.334
33.766
1.795
3.031

VARIAÇÃO %
-1,8
+11,6
+1,9
+8
-5,6
+4,8
+2
-2,1
+3,8
-2,7
+11,5
+12,3
+24,6
-3,1
+13,8
-0,8
+19
+3,5
+4,8
+5,8
+4,1
-14
+1,2
-6
-3,5
+11,5
+17,2
-15,6
+3
+0,8
+23,8
-9
+8,5
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DE OLHO EM ROCA
Município
recebe
recursos
de apoio à
enchente

claudinei
coFferri
claudinei@rdencantado.com.br

integrantes
da nova
associação
criada em
roca sales

Fazendo parte dos
11 municípios da
AMVAT que foram
mais atingidos pela
cheia do Rio Taquari no
mês de julho, Roca Sales
recebeu, do Ministério
da Saúde, o valor de
R$ 280.204,00 para
Custeio Covid-19. A
busca de recursos por
parte dos municípios
tem como objetivo
custear despesas
para aquisição de
suprimentos, insumos,
produtos hospitalares,
medicação, testes
rápidos, equipamentos
de proteção individual e
internações clínicas.
CLAUDINEI COFFERRI

Criada a Associação de
Pessoas com Deficiência
Gonçalo de Sousa

No último mês foi criada, no município, a
Associação de Pessoas com Deficiência Gonçalo
de Sousa. A entidade tem como objetivo principal
a realização de ações conjuntas com a sociedade
para equiparar as diferenças do público assistido.
Além de criar demandas propositivas com o
setor privado e público e ações com familiares.
Conforme a coordenadora do CRAS e presidente
da Associação, Janaína Gonçalves, é necessário ter
um olhar mais profundo para com este público,
porque ninguém está livre de ser uma pessoa com
deficiência a qualquer momento.

Diminui o número de
eleitores em relação à
última eleição

Segundo informações que constam no site do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão aptos para
votar na próxima eleição 7.513 eleitores. Destes,
3.739 são homens e 3.774 mulheres. Em relação
à eleição de 2016 são 636 eleitores a menos. O
maior percentual de eleitores tem idade entre 35
a 39 anos. Não há um levantamento que aponte
os motivos da redução, mas se supõe que, com
a revisão biométrica, houve a migração para
outros municípios. O TSE também alerta que não
poderá votar quem não fez a revisão biométrica,
não votou nos últimos três pleitos ou está com
alguma pendência ou situação criminal.

SEGURO DE VIDA

Sicredi entrega R$ 255 mil
em prêmios na região
No último mês,
três associados foram
contemplados com os
prêmios do Seguro de
Vida, totalizando seis
entregas e um montante
de R$ 255 mil em
prêmios até o momento.
Adquirindo os
seguros do Sicredi,
os associados contam
com mais segurança e
tranquilidade no seu
dia a dia. Além disso,
as diversas opções
oferecem assistências
específicas que garantem
mais conforto e
comodidade ao segurado
e sua família. Além
destes benefícios, os
seguros possibilitam
a participação em
sorteios que contemplam
associados de toda a
região.
De janeiro a julho
deste ano, seis apólices
foram contempladas. Os
associados de Guaporé,
Giovani De Marco, Emili

Ketlin Tonini e Ricardo
Cavalli, foram premiados
com R$ 25 mil, R$
30 mil e R$ 50 mil,
respectivamente. Quem
também recebeu R$ 50
mil foram Henrique Jean
Lazaretti, de União da
Serra; Silvio Teloken,
de Arroio do Meio; e
Francieli Asquidamini,
de Encantado.
Ricardo Cavalli,
30 anos, que trabalha
como fotógrafo de
eventos, conta que
recebeu a notícia com
muita alegria. “Meu
ramo de atuação foi
bastante afetado devido à
pandemia, então foi bem
emocionante quando
fiquei sabendo que havia
sido sorteado. Ganhar
qualquer prêmio sempre
é bom, mas quando ele
chega em um momento
de necessidade é melhor
ainda.” diz.
Tanto o seguro de vida
quanto o residencial do

Sicredi possibilitam
a participação nos
sorteios que acontecem
sempre pela Loteria
Federal. O associado
concorre com o
número da sorte
que consta no seu
certificado, entregue
após a realização do
seguro.

ricardo
cavalli, de
guaporé,
levou R$ 50 mil

Sicredi Região dos Vales repassa
R$ 460 mil para ações sociais na região
Um dos princípios do cooperativismo é
o interesse pela comunidade. Neste período
onde a cooperação e o pensamento coletivo
são essenciais, o Sicredi Região dos Vales
reforça seu compromisso e se solidariza com
as ações de interesse coletivo da região.
Buscando estar próxima dos seus
associados e da comunidade, a cooperativa
vem desenvolvendo uma série de iniciativas
durante o ano de 2020. No mês de março,
foram destinados recursos aos hospitais da
área de atuação a fim de auxiliar na compra
de EPIs e outras necessidades específicas na
área da saúde. O Sicredi também realizou a
doação de mais de 1,1 mil itens às populações
afetadas pela enchente que atingiu a região recentemente.
Em agosto, a cooperativa repetiu a ação de incentivo e valorização às
iniciativas sociais, através do projeto “Juntos pela Região”, repassando
recursos nos 18 municípios da área de abrangência da instituição. As
entregas aconteceram nas agências do Sicredi, seguindo todas as medidas
de segurança e higiene recomendadas. Ao todo, foram contempladas 64
iniciativas nas áreas de cultura, educação, esporte, inclusão, saúde, segurança,
solidariedade e sustentabilidade. Também foram beneficiadas, com um
aporte financeiro, cerca de 80 comunidades e capelas nos municípios de
Arroio do Meio, Encantado e Roca Sales. No somatório, as iniciativas
representam um montante de R$ 460 mil nos 18 municípios da área de
ação da Cooperativa, beneficiando uma parcela significativa da população
regional.
O presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, salientou que o
objetivo das doações é cooperar com o bem-estar das pessoas através de
apoio e parceria com entidades que prestam relevantes serviços à sociedade.
“Neste momento, cooperar faz toda a diferença. Seguiremos juntos e unidos
pelo desenvolvimento da região”, afirma.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

recursos foram
distribuídos nos
18 municípios
de atuação da
cooperativa
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Covid-19 psicológico

G

ripezinha. Dores
no corpo, dor na
cabeça, mal estar,
vômitos, diarreia, cólicas,
dor de garganta, perda
do olfato e paladar. Estes
são alguns dos sintomas
da Covid-19. Na coluna
de hoje gostaria de
compartilhar com os
leitores uma situação que
vivi nos últimos 15 dias.
Na madrugada de
sábado para domingo
(15 e 16 de agosto),
acordei com fortes dores
abdominais e vômitos.
Como havia trabalhado
normalmente na manhã
de sábado entendi que
poderia ser uma simples
indisposição estomacal.
No domingo, as cólicas
aumentaram juntamente
com o desconforto. Um
dos bons indícios era a
não presença de febre.
Na segunda-feira (17)
ao procurar assistência
médica fui informado
que os sintomas eram
de Coronavírus. Após
ficar por horas no soro
e medicação no hospital
de Muçum (onde fui
muito bem acolhido),
finalmente, fui liberado
com melhoras.
Com a orientação
de ficar isolado por
14 dias, juntamente
com a família, iniciei
medicação preventiva.
Na terça-feira (18), por
opção, fui ao laboratório
para colher material e
realizar o teste particular
PCR, para detectar ou
descartar a existência
da Covid. Os próximos
três dias foram terríveis.
Mesmo com medicação,
muita cólica, ansiedade,
dores insuportáveis na
cabeça e sem conseguir
parar. Foram três dias
vagando pela casa.
Sonhei com hospital,
familiares falecidos, me
vi na UTI, sonhei que
estava intubado. A pior
sensação do mundo.
Como diz o ditado
“quem tem, tem medo...”
(risos).
Na quarta-feira
(19), fui procurar o
pneumologista. A
resposta pelos sintomas
não poderia ser
diferente: Coronavírus.
Mais uma receita com

medicação adequada
foi receitada pelo
profissional: Ivermectina
e Astro. Feito zumbi
fiquei mais três dias
vagando. Caminhava,
sentava, deitava. Nada
me fazia parar. Nada
me deixava satisfeito.
Nada me ajudava. As
pilhas do controle da TV
se esgotaram de tanto
ligar, desligar ou trocar
de canal. Saí a de um
banheiro e tinha que
entrar noutro.
Na sexta-feira (20), o
tão esperado resultado
laboratorial onde não foi
confirmado o diagnóstico
da Covid-19. Com os
sintomas presentes, mais
uma vez, o psicológico
fica atingido na
totalidade, pois tendo
um diagnóstico você
recebe o tratamento e
com o passar dos dias vai
melhorar. E o isolamento
continuou há pelo menos
uma semana. A incerteza
vai abalando a estrutura
emocional.
Na segunda-feira (24),
em nova consulta ao
pneumologista houve a
mudança de medicação.
Mais uma semana
de intranquilidade
emocional e psicológica.
Os remédios apontam
distúrbios na visão e
coordenação. A cabeça
parece um balão de
ensaio. A negatividade do
PCR leva a realização de
nova testagem pelo teste
rápido na sexta-feira
(28). Nova negatividade
para Covid-19, término
da medicação e tentativa
em vão de retomada
ao trabalho no final de
semana.
Nova ida ao
profissional, na
segunda-feira (31), o
diagnóstico é: mesmo
com os sintomas você
não foi acometido pela
Covid-19. Volte a vida
normal. Vai demorar
para recuperar, mas
precisa retomar a
normalidade o quanto
antes. Mesmo sentindo
desconfortos retomei as
atividades nesta terçafeira (1º). Vida que segue,
mas, o susto foi enorme.
Na verdade ainda estou
borrado.

Negado

Na última semana, foi
julgado improcedente
um recurso do prefeito
Adroaldo Conzatti em
Brasília. Isto bastou para
que os bastidores da
política encantadense
voltassem a se acirrar
entre os prós e contras ao
atual gestor público.

Apostas

A partir de então
começaram as apostas
na paróquia São Pedro.
“No dia tal ele (Conzatti)
estará cassado”. “No
dia tal ele não poderá
ser candidato legal no
próximo pleito”. “Ele
vai terminar o mandato
e não poderá ser
candidato” é a aposta de
outros encantadenses.

Vereador

Em 2012, quando
Adroaldo foi candidato
à vereador, a situação
não foi diferente. “Ele
será cassado antes de
assumir”. “Ele será
cassado logo que iniciar
o mandato”. E foi desta
forma que cumpriu o
mandato de vereador por
quatro longos anos.

Prefeito

Eis que em 2016 a
história se repetiu.
Candidato a prefeito.
“Ele não irá assumir
o mandato”. “Ele será
cassado no dia tal do
mês tal”. Hoje é dia
quatro de setembro de
2020 e faltando menos
de quatro meses para
o encerramento do
mandato de prefeito, o tal
impedimento ainda não
chegou ao município.

página do DILA
Fontes

Sempre que me
deparo com o assunto
vou buscar informações
direto na fonte (que não é
Adroaldo ou familiares).
Nesta semana recebi
a seguinte resposta:
“Foi apenas mais um
recurso. O processo não
acabou. É candidato”. O
profissional prossegue:
“É melhor assumir que
é medo porque ele é
RECONHECIDAMENTE
um grande gestor, do
que ficar tentando
desqualificar o homem e
criar um medo indevido
no eleitor achando que
o cidadão é bobo. Isso
é um desrespeito com
o Sr. Adroaldo e mais
ainda com o ELEITOR”,
destacou.

DILAMAR
DOS
PASSOS
dilamar@rdencantado.com.br

Revista

A tentativa de
impedimento refere-se a
uma revista editada em
1996, quando Adroaldo
Conzatti era prefeito de
Encantado e editou uma
revista com as obras da
Administração, que foi
considerada propaganda.
DILAMAR DOS PASSOS

Trevo de acesso a Muçum. Alguém pode me explicar?
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OUTSIDER

eleições de encantado

CONTINUAM AS INDEFINIÇÕES

A

SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

“O melhor
governo
é aquele
que há
o menor
número
de homens
inúteis”
Voltaire,
filósofo
francês

s definições das candidaturas das eleições de 15 de novembro
ficaram para a próxima semana, pois continuam as
negociações nas duas chapas que deverão concorrer: a
Coligação entre o prefeito Adroaldo Conzatti (PSDB), o G5 (MDB,
PTB, PDT, PSB e PT); e o PP (Progressistas). As dúvidas que

permanecem é a escolha do vice de Conzatti e a formação da chapa
do PP. Além dos candidatos na eleição majoritária, serão definidas
as nominatas de cada partido dos candidatos à Câmara Municipal.
O PP marcou a sua convenção para o sábado, dia 12, e o PSDB e os
partidos do G5 realizam as suas, no mesmo dia 13, domingo.

INDEFINIÇÃO DO
VICE DA COLIGAÇÃO

PP ESCLARECE
CANDIDATURA PRÓPRIA

Na Coligação do prefeito Conzatti continuam as conversas
sobre o vice-prefeito que será apontado pelo G5. Dois nomes
são citados: Jonas Calvi (PTB) e Luciano Moresco (PT).
Aguarda-se a decisão do MDB. Os nomes especulados são:
os vereadores Andresa de Souza (Yê) e Celso Cauduro; e o
advogado Gustavo Mezzomo. Conforme revelamos no Jornal
do Meio Dia, da Rádio Encantado, surgiu ainda o nome
do empresário Horácio Marins (conhecido como “Pelé” da
empresa Tercon), embora o presidente do MDB, vereador
Cláudio Roberto da Silva, tenha admitido ao jornalista
Adriano Mazzarino, que o convite não partiu da Executiva da
sigla. Esta semana, o empresário participou de um jantar com
dirigentes do MDB e vereadores, e o ex-prefeito Agostinho
“Baixinho” Orsolin. Segundo me foi confidenciado, o nome
de Orsolin também está sendo lembrado por emedebistas
para concorrer a vice, mas que não teria o apoio da direção
partidária. No evento, o empresário Horácio Martins teria dito
que não pretende disputar a eleição.

O presidente do PP, o ex-prefeito Paulo Costi, falando
ao colunista, disse que o partido sempre se reúne para
debater a conjuntura, mesmo com a ruptura da coligação
com o prefeito Adroaldo Conzatti, quando são debatidas
alternativas para as eleições. Observou que com o
afastamento da possiblidade de consenso, e a opção do
G5 com o atual prefeito, ficou evidenciado que o PP não
participaria dessa negociação. O ex-prefeito declarou,
enfaticamente, que, inclusive por suas manifestações à Rádio
Encantado, o PP não se aliaria em nenhuma hipótese ao
projeto de reeleição do atual prefeito. Rechaçou ainda que
nunca se procurou uma reaproximação com o prefeito
Conzatti e lembrou que em suas declarações chegou a pedir
desculpas pelo erro em ter se coligado em 2016, já que o PP
esperava ter espaço na administração, o que não ocorreu.

PERSPECTIVA

Na nossa avaliação, caso a coligação vença a eleição, o
vice-prefeito terá um papel relevante, ao contrário da atual
gestão o que provocou o rompimento com o PP. O prefeito
Conzatti, que tem um perfil concentrador, certamente aceitará
a indicação de um vice para participar efetivamente da gestão.
Ele sabe que aos 80 anos a idade cobra seu peso. Felizmente
para a satisfação de seus familiares e apoiadores continua
gozando de boa saúde, porém já não terá a mesma energia
nos desafios diários de dirigir um município do tamanho de
Encantado. Por isso, precisará de um vice de sua confiança
para ajudá-lo a administrar. Por outro lado, ainda existem
dúvidas com relação a um processo que tramita na Justiça que
poderá, no futuro, inviabilizar a sua posse, deixando a Chefia
do Executivo para vice.

No atual cenário, Paulo Costi frisou que tem recebido
de muitas pessoas, correligionários e simpatizantes de
outros partidos, apoio para a candidatura do PP, por não
concordarem com a coligação dos seus partidos. Afirmou
que está impressionado com os partidários do PP que estão
unidos, motivados e com muita disposição para a campanha.
Com relação a seu nome como candidato, disse que “estamos
trabalhando e não é de hoje. Acredito que o PP tenha força
suficiente para o disputar o pleito. Nós teremos candidato
a prefeito”. Depois de admitir que ainda existe alguma
indefinição sobre chapa pura, enfatizou que “o partido se
sente fortalecido pela aproximação de simpatizantes de
outras siglas em reconhecimento ao que o PP fez em suas
administrações e pela forma como as pessoas foram tratadas”.
Nesse sentido, informou que o partido está trabalhando
na elaboração de um programa de Governo, através de um
diálogo constante com a sociedade.

ACORDOS

POSIÇÕES

PÓS-ELEIÇÃO

Jonas Calvi, um dos mais envolvido nas negociações,
reiterou que o vice a ser proposto ao prefeito Conzatti
está entre os nomes já colocados do PTB e do PT faltando
apenas um terceiro do MDB. Ele foi enfático em desmentir
a especulação de que haveria um acordo para que nessa
primeira eleição da coligação, o vice-prefeito seria do MDB, e
no pleito de 2024 ficariam as candidaturas de uma dobradinha
com o candidato a prefeito do MDB e o vice do PTB. Disse
que se trata apenas de “especulação” motivada pelo conteúdo
dos debates da coligação que visam a implementação de um
programa de desenvolvimento de longo prazo para Encantado.
O representante do PTB reafirmou que as conversas
continuam ocorrendo sobre projetos, não envolvendo a
distribuição de cargos e secretarias. Existe o entendimento
de que a futura administração deve se caracterizar pela
austeridade e pela racionalidade na gestão dos recursos
públicos. No entanto, em razão do luto da família Conzatti,
abalada com o falecimento da senhora Renê, ex-esposa do
prefeito Adroaldo, encontros foram suspensos, retardando as
definições.

Paulo Costi observou que as pessoas não devem dar
atenção a boatos e fofocas muito comuns neste período
pré-eleitoral. Salientou que o partido sempre se manifestará
oficialmente. Por isso, destacou que o PP tem pré-candidatos,
embora tenha preferido não citar nomes, e que se não houver
acordo com outro grupo partidário, marchará sozinho com
candidaturas próprias. É um posicionamento, segundo o
ex-prefeito, em respeito a sua longa e forte tradição histórica
e a posição de seus partidários e simpatizantes. E concluiu:
“essa postura é encorajada pela proximidade de diversos
simpatizantes de outras agremiações que manifestam apoio
ao PP”.
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dois micro-ônibus também serão adquiridos

Vereadores analisam projeto para
compra de tablets para alunos

O

s vereadores de Encantado analisam o
projeto que autoriza o Executivo a abrir um
crédito suplementar de R$ 700 mil. O valor
será utilizado na compra de dois micro-ônibus para
o transporte escolar e na aquisição de até 500 tablets
para as escolas da rede municipal.
A matéria deverá ser votada na próxima sessão,
na terça-feira (8). Embora entendessem que o
projeto para a compra dos tablets deveria ter
sido encaminhado anteriormente, parlamentares
como Luciano Moresco (PT), Diego Pretto e
Valdecir Cardoso (PP) apoiaram a iniciativa. “É
um avanço. A pandemia nos impôs que algumas
coisas que poderiam levar até três anos para serem
operacionalizadas, fossem antecipadas”, comentou
Moresco, ao mesmo tempo em que revelou
investimentos do governo para disponibilizar sinal
de internet em todas as escolas e parabenizou os
professores pela capacidade de se reinventarem com
o uso das novas tecnologias.
Pretto disse que estava em estado de graça
por receber o projeto dos tablets, enquanto que
o presidente Cardoso lamentou a demora do
Executivo em encaminhar o texto ao Legislativo.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

RECONHECIMENTO

Luciano Moresco (PT) propôs duas Moções de
Aplauso. Uma delas para a Polícia Rodoviária
Estadual de Encantado, especialmente ao
soldado Elieser Dornelles Machado, que salvou
um bebê engasgado no dia 25 de agosto. A
outra reconhece os pilotos encantadenses Guto
Rotta e Alex Cé pela vitória na primeira etapa
do campeonato brasileiro de turismo nacional,
disputada em Goiânia.

Sander cobra
informações do
Executivo
Sander Bertozzi (PP) quer saber o cronograma
do governo para o pagamento do auxilio silagem
para os agricultores de Encantado. “Quando vai ser
pago?”, cobrou. Ele também solicitou informações
sobre o pagamento do beneficio aos produtores que
fizeram ampliações ou novos investimentos nas suas
propriedades.

Cardoso pede atenção
com famílias atingidas
pela enchente
O presidente Valdecir Cardoso (PP) relatou que
ainda recebe reclamações de famílias atingidas
pela enchente sobre o auxilio disponibilizado pela
Administração Municipal. “Peço que o Executivo
olhe com carinho para essa situação. Gastaram só R$
1,5 mil com cestas básicas, enquanto que a Câmara
indicou R$ 50 mil do seu orçamento para a aquisição
das cestas”, afirmou.

Pesar
Os vereadores lamentaram o falecimento de Renê
Teresinha Franciosi Conzatti, de 79 anos, ex-esposa
do prefeito Adroaldo Conzatti e mãe de Gilson,
Rogério e Luiz Henrique Conzatti.

Asfalto da Coronel
Diego Pretto (PP) pediu ajuda da comunidade
para fiscalizar a obra de asfaltamento da rua Coronel
Sobral. “Até os remendos feitos estão abrindo”,
lamentou.

UTI
Dois projetos autorizam o Executivo a ceder
equipamentos para o Hospital Beneficente Santa
Terezinha. Trata-se de dois aparelhos de ultrassom
e dois ventiladores artificiais que serão utilizados na
UTI.
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Tecnologia recente no Brasil está à disposição da Dália

Tecnologia de ponta e com
precisão no campo
Uma parceria entre a Cooperativa
Dália Alimentos e a Cargill irá
facilitar o trabalho da equipe do Setor
Gado Leiteiro e levará tecnologia de
ponta e com precisão ao campo. O
equipamento chamado NIR Portátil
Reveal foi recebido recentemente para
a realização de análise de forragens e
formulação de dietas totais.
Conforme a engenheira agrônoma
da Dália Alimentos, Letícia Conzatti
Piccinini, responsável por gerenciar o
equipamento, o uso da ferramenta irá
determinar a matéria seca de fenos,
pré-secados e silagens, agilizando
na tomada de decisões para a
correção nutricional de dietas. “Este
equipamento vem para agregar e
qualificar os programas de assistência
técnica disponíveis aos produtores de
leite, além das granjas do programa
Parceria Integrada de Produção de Leite

TECNOLOGIA
REVEAL DA CARGILL
Há anos a tecnologia NIR (Near
Infra Red) vem revolucionando o
modo de fazer análises. Baseado na
detecção das vibrações moleculares
da amostra, é capaz de fornecer
resultados em poucos minutos,
ajudando na agilidade da tomada
de decisões. Acompanhando
a necessidade dos usuários da
tecnologia, fez-se necessário
o desenvolvimento de novos
equipamentos NIR capazes de serem
locomovidos facilmente. Diversas
tecnologias foram lançadas no
mercado e hoje a Cargill conta com
um pacote de serviços NIR portátil
denominado Reveal.

e áreas experimentais. O equipamento
permite analisar a qualidade das
forragens e fazer ajustes rápidos e
precisos de dieta, regulando o consumo
das vacas, otimizando a alimentação e a
produção de leite”, explica.
O supervisor do Setor Gado Leiteiro
da Dália Alimentos, Fernando Oliveira
de Araujo, salienta que esta é uma
tecnologia recente no Brasil e que já
está à disposição da Dália Alimentos e
de seus associados. “É uma importante
iniciativa da equipe da Cargill junto
à Divisão Produção Agropecuária da
Dália Alimentos, que agrega tecnologia
de precisão ao serviço de assistência
técnica”.
O equipamento estará disponível
para o uso da equipe a partir do mês de
outubro e todos os membros da equipe
receberão capacitação em setembro em
como utilizá-lo no campo.
O Reveal conta com mini
equipamento NIR de bolso
desenvolvido para realizar análise
de matéria seca em forragens,
permitindo ajustes mais precisos
e monitoramento dos ingredientes
analisados. O grande diferencial
dessa tecnologia na Cargill é o
modelo NIR customizado e robusto,
utilizando um grande banco de dados
com amostras globais, inclusive
Brasil, e resultados gerados em
laboratório próprio. Além disso, os
modelos NIR utilizados no Reveal
são constantemente avaliados e
monitorados para proporcionar
melhorias no banco de dados. Esta
representatividade é extremamente
importante ao tratarmos de
ingredientes regionalizados e
sazonais e que por isso possuem
níveis nutricionais variados.

Supervisor do Setor Gado Leiteiro da Dália Alimentos, Fernando
de Oliveira Araujo e engenheira agrônoma, Letícia Conzatti
Piccinini receberam equipamento do coordenador técnico
comercial/bovinos leiteiros da Cargill, Fabiano Terra

Fábrica recebe habilitação em BPF
A fábrica de rações da Dália Alimentos localizada em Palmas, no município de
Arroio do Meio está habilitada no quesito Boas Práticas de Fabricação (BPF). A
auditoria foi realizada por representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) nos dias 26, 27 e 28 de agosto.
Durante os três dias de visita, os auditores visitaram e avaliaram as instalações,
contemplando a estrutura física, a higiene e o processo, além dos programas de
autocontrole. A fábrica recebeu parecer favorável em Boas Práticas de Fabricação,
requisito obrigatório conforme a Instrução Normativa 4/2007 do Mapa. O
próximo passo é habilitar a fábrica para produzir rações medicadas, que poderá
ser feito através do envio de resultados de análises e com isso ser certificada para a
IN65/2006 e 014/2016.
A unidade fabril começou a funcionar no mês de janeiro de 2020. A Dália
Alimentos investiu cerca de 25 milhões na fábrica considerada uma das
mais modernas do segmento. Todos os processos são automatizados, desde
o recebimento da matéria prima até a expedição da ração pronta. São 12
funcionários operando 20 horas/dia com previsão de, em breve, passar para o
turno de 24 horas/dia. Hoje são produzidas 400 toneladas de ração/dia entre nos
segmentos aves e suínos e a capacidade de produção é de 600 toneladas/dia.

FOTO/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO:RUDIMAR PICCININI/ARQUIVO

Unidade fabril recebeu habilitação BPF
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aniversário da entidade foi celebrado na quarta-feira (2)

Com mais de 300 associados,
ACI-E comemora 81 anos
A

Associação Comercial e Industrial de
Encantado (ACI-E) comemora nesta
quarta-feira, dia 2 de setembro, 81 anos de
fundação. Atualmente, a entidade conta com cerca
de 300 associados, entre empresas, empresários,
profissionais liberais e empreendedores.
Nos documentos oficiais de 1939 encontram-se
referências sobre a origem da então Associação
Comercial de Encantado (A.C. Encantado),
motivada pela vontade dos comerciantes locais de se
unirem para tratar assuntos de interesse geral, não
somente aqueles ligados a empresas, mas também
da comunidade encantadense e regional. O primeiro
presidente foi David Pio De Nes, proprietário de
uma Casa Comercial. A diretoria contava ainda com
Heitor Alexandre Peretti e Francisco Romano De
Nes.
Vinte e nove empresários ocuparam a função
de presidente da diretoria da ACI-E até 2019, ano
em que houve a mudança do estatuto e a gestão
da Associação passou a ser feita pelo Conselho
Deliberativo (11 membros), Conselho Fiscal (4
integrantes) e pelo Conselho Consultivo dos expresidentes. Coube ao Conselho Deliberativo
escolher, entre os próprios membros, o presidente
e a vice: Rafael Fontana e Maria Cristina Castoldi,
respectivamente.

Entidade
estruturada
Fontana salienta que, ao longo do tempo, o
trabalho voluntário de lideranças que ocuparam
funções de diretoria e o engajamento dos
associados contribuíram para que a ACI-E
se tornasse uma organização estruturada. Ao
mesmo tempo, fortalecida pelos princípios do
associativismo, a entidade tem se mostrado capaz
de liderar movimentos de transformação junto à
sociedade onde está inserida. O exemplo, segundo
o presidente, é o atual cenário da pandemia,
quando diversas ações de apoio aos associados e à
comunidade tiveram de ser agilizadas.
“Como seria se não tivéssemos uma entidade
consolidada, sólida e fortalecida, que pudesse agir
rapidamente nesse momento? Quando falamos
de associativismo temos que nos dar conta que é
uma dedicação voluntária de muitas pessoas que
precisam manter a entidade preparada e pronta
para agir, sobretudo, em momentos dramáticos
como esses que estamos vivendo. E a ACI-E tem
conseguido cumprir esse papel”, comenta Rafael
Fontana. “O associativismo é o caminho para que a
gente possa nos unir, ganhar força e poder realmente
fazer transformações que a sociedade precisa. Quem
faz a Associação são as pessoas que se envolvem
com ela. Quanto mais pessoas engajadas, mais força
para se alcançar os objetivos. Nessas oito décadas
de existência, participamos diretamente de muitas
conquistas para o nosso município. Precisamos
continuar avançando, atuando energicamente
para proporcionar um ambiente propício de
empreendedorismo e, assim, mais desenvolvimento
econômico e social para todos”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

galeria dos presidentes fica no hall
de entrada do Centro Empresarial ACI-E

Proximidade
com o associado

A executiva da ACI-E, Bernardete Rissi,
considera a relação de proximidade entre
entidade e associado fator preponderante
para o fortalecimento da Associação. “Não
existe entidade forte com associados fracos.
A força do empreendedor e empresário
encantadense é o grande segredo da nossa
ACI-E, que completa 81 anos mais ativa do
que nunca”, comenta.
Embora considere necessário
intensificar a narrativa sobre a importância
do associativismo empresarial para
empreendedores e empresários, como
forma de promover a transformação das
realidades para melhor, Bernardete chama
a atenção para conquistas protagonizadas
pela ACI-E que trouxeram benefícios para a
comunidade. “Todo cidadão encantadense,
por exemplo, se sente mais protegido com o
sistema de videomonitoramento Encantado
Alerta, um projeto executado com a
participação e contribuição fundamental da
ACI-E. Ou percebe que empresas associadas
a nossa entidade encontram espaços férteis
para aumentar suas redes de relacionamentos
e espaços propícios para novos negócios. A
ACI-E possui um universo de oportunidades
para todo tamanho de empresa e profissional
liberal”, acrescenta.

VOCÊ SABIA?
- A Suinofest, uma
das maiores festas
gastronômicas do RS,
desde 2002 é administrada
pela ACI-E;
- Em 2014, a empresária
Renata Casagrande
Galiotto torna-se a
primeira mulher a assumir
a presidência da entidade;
- Em 2015 é inaugurada
a sede própria, no centro
da cidade. Hoje, o prédio é
identificado como Centro
Empresarial ACI-E;
- Em 2017, entra em
funcionamento o projeto
de videomonitoramento
(Encantado Alerta), uma
das grandes bandeiras da
ACI-E, com a instalação de
câmeras de segurança em
diversos pontos da cidade;
- Em 2018, ACI-E e
Univates firmam parceria
para a instalação do Polo
EAD Univates na sede da
entidade;
- Dois núcleos setoriais
estão em atividade: o
SuperAção, núcleo de
mulheres empreendedoras
(16 associadas), e o Saúde
do Vale, núcleo de Saúde
e Segurança do Trabalho
(11 associados).

rafael fontana
é o atual
presidente
da aci-e

CONSELHO
DELIBERATIVO
-Álex Sandro Herold
-André Ricardo
Bergamaschi
-Evandro Klein
-Gilberto Antônio
Piccinini
-Maria Cristina Buffon
Castoldi
-Rafael Luiz Fontana
-Renata Casagrande
Galiotto
-Ricardo Alves de
Moraes
-Ricardo Fontana
-Roberto Scorsatto
-Tiago Fachinetto

CONSELHO
FISCAL
-Amarilida Miria
Dacroce (titular)
-Victorio Armelindo
Alba (titular)
-Vitor Antônio
Fontana (titular)
-Roque Luiz Malaggi
(suplente)
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Aplicativo Nota Fiscal Fácil é lançado para
simplificar emissão de documentos fiscais
FOTO/DIVULGAÇÃO

Em evento virtual realizado
na quarta-feira (2), foi lançado
oficialmente o aplicativo
Nota Fiscal Fácil (NFF),
uma solução móvel que
visa simplificar ao máximo
a emissão de documentos
fiscais eletrônicos no Brasil.
Concebido pelo Encontro
Nacional dos Coordenadores
e Administradores Tributários
Estaduais (Encat), em parceria
com a Secretaria da Fazenda
do Rio Grande do Sul – por
meio da Receita Estadual –, a
Procergs e o Sebrae Nacional,
a iniciativa promove a
transformação digital na área
da administração tributária,
buscando disponibilizar os
benefícios da tecnologia aos
que mais necessitam do apoio
do Estado.
O ato de lançamento
contou com a participação
do secretário da Fazenda do
RS, Marco Aurelio Cardoso,
e do subsecretário da Receita
Estadual, Ricardo Neves
Pereira, além de diversas
autoridades e representantes
de entidades nacionais e
internacionais.
“Vivemos um debate
enorme sobre Reforma
Tributária, mas,
independentemente do
modelo de cobrança de
impostos adotado, nada
disso parará de pé se não
promovermos simplificação,
com mecanismos digitais
fáceis e atualizados
tecnologicamente” destacou
Marco Aurelio.
Para o presidente do
Comitê Nacional de
Secretários de Fazenda,
Finanças, Receita ou
Tributação dos Estados e do
Distrito Federal (Consefaz),
Rafael Fonteles, a novidade
está em linha com um
dos principais anseios da
sociedade brasileira: a

simplificação tributária.
“A NFF atinge um número
gigante de pessoas que às
vezes ficam à espera de uma
atenção maior por parte da
estrutura estatal. Agora temos
um instrumento fácil, um
aplicativo simples que vai
proporcionar uma verdadeira
inclusão fiscal, além de
facilitar muito a vida do
contribuinte”, salientou.
Inicialmente, o projeto
engloba os transportadores
autônomos de cargas, que
agora podem solicitar a
emissão dos documentos
fiscais relativos às prestações
de serviços de transporte
rodoviário de cargas em
dispositivos móveis, de
forma simples, intuitiva e
ágil. Por meio do aplicativo,
serão coletadas todas as
informações necessárias
e suficientes para emissão
do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e)
e do Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais (MDF-e),
deixando as complexidades
sob a responsabilidade de
um sistema centralizado, o
Portal Nacional da NFF, sem
abrir mão da qualidade das
informações prestadas.
Para o coordenador-geral
do Encat, Eudaldo Almeida
de Jesus, o avanço é mais um
importante passo no sentido
do fisco digital. “A iniciativa
permite que o transportador
emita o documento fiscal
pelo aplicativo e porte esse
documento de forma apenas
digital, sem necessidade de
papel. Já temos inúmeros
usuários testando a solução,
que vai reduzir custos
e burocracias para os
transportadores autônomos
de cargas e está à disposição
para adesão dos Estados”,
destacou.
Nas etapas seguintes, serão

contemplados
os produtores
rurais e o micro
e pequeno
varejo. A
previsão é
que o Regime
Especial,
instituído por
meio do Ajuste
Sinief 37, de
dezembro de
2019, possibilite
a emissão de
Nota Fiscal
Eletrônica
(NF-e) em
saídas internas
de legumes,
frutas e verduras, praticadas
por produtor primário e
destinadas a contribuinte do
ICMS ou no fornecimento de
insumos para a preparação de
merenda escolar no primeiro
trimestre de 2021. A emissão
de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (NFC-e) em
operações de venda presencial
a consumidor final deverá
ser concluída no primeiro
semestre do ano que vem.
“Hoje em dia, é difícil
emitir um documento
fiscal eletrônico. Queremos
simplificar esse processo, com
foco naqueles contribuintes
que desejam cumprir a
legislação e que tenham
um grau de risco de não
cumprimento baixo. Fazer
certo tem que ser a maneira
mais fácil”, destacou o auditorfiscal da Receita Estadual
do RS Vinicius Pimentel de
Freitas, um dos responsáveis
pelo projeto.
Entre os principais
benefícios das medidas estão
o estímulo à formalização e ao
desenvolvimento econômico,
a melhora da competitividade,
a redução da burocracia e
de custos e a simplificação
extrema no cumprimento das

lançamento da nota fiscal fácil - nff

obrigações acessórias. Outras
operações também poderão
ser agregadas no futuro, ainda
sem um cronograma definido
de implementação.
“Temos muito ainda a
evoluir nesse processo de
simplificação. Migramos do
modelo em papel para um
eletrônico e agora estamos
avançando para o mundo
digital. Essa é a grande
mudança de paradigma que
precisamos ter daqui para
frente nas administrações
tributárias, no caminho da
obrigação fiscal única e da
conformidade”, destacou
Ricardo Neves.
A visão é corroborada
pelo secretário da Receita
Federal do Brasil, José
Tostes, que destaca que o
Rio Grande do Sul vem
primando pela inovação e
pelo compartilhamento de
diversas iniciativas para todas
as unidades da federação,
com um fundamental espírito
de cooperação. “O próximo
grande desafio que está posto
é caminharmos para uma
simplificação máxima, com a
criação do documento fiscal
único”, afirmou.
O Nota Fiscal Fácil foi
desenvolvido, desde o

início, em parceria com a
Procergs, cuja infraestrutura
será responsável pelo
processamento e autorização
destas notas para os 27
Estados e o Distrito Federal.
Segundo o presidente da
companhia, José Leal, “é
muito importante ter a
oportunidade de trabalhar
em parceria com a Secretaria
da Fazenda nesse processo
de transformação digital,
simplificando a emissão de
documentos fiscais e sendo
agente de mudança na vida
das pessoas e na melhoria das
condições de negócio para os
contribuintes”.

Premissas da
NFF

• Poucos campos e
simplicidade de uso.
• Informar apenas os dados
necessários para descrever a
operação ou prestação.
• Aplicativo de emissão
colocado à disposição pelo
fisco para ser executado em
dispositivos móveis.
• Documento auxiliar
puramente digital, consultado
no Portal Nacional da NFF.
• Mínima interferência com
as aplicações autorizadoras
das secretarias da Fazenda.
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estado

FCDL-RS
considera
positivos os
avanços das
flexibilizações
para o comércio
no RS
A Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do
Sul – FCDL-RS, considera positivos os
avanços em relação a flexibilização da
atividade comercial no estado. Nesta
semana o mapa das bandeiras apontou
17 regiões com bandeira laranja, o que
amplia a possibilidade do comércio
trabalhar e buscar recuperar as perdas
registradas até o momento por causa do
longo tempo em que as medidas mais
restritivas vigoraram.
A entidade também vê como
importante a ampliação dos horários
de funcionamento das lojas de rua e de
shopping centers em Porto Alegre, o
que representa um novo fôlego para os
lojistas da Capital.
“Com as flexibilizações que estão
acontecendo cresce a possibilidade
dos varejistas tentarem recuperar um
pouco dos prejuízos que tiveram nas
vendas nos primeiros meses deste ano.

O varejo ampliado, por exemplo, teve
queda de quase 12% entre março e
junho deste ano na comparação com
igual período de 2019. E o que dizer da
queda no ramo de vestuário e calçado,
que teve retração de 50,17% nesses
meses? Esperamos que as autoridades,
a partir destas medidas, observem a
seriedade com que os lojistas estão
trabalhando, obedecendo todos os
protocolos sanitários e de higiene
para poderem atender seus clientes.
Esperamos que seja um passo definitivo
para a retomada dos negócios”, enfatiza
o presidente da FCDL-RS, Vitor
Augusto Koch.
Com o gradual retorno da atividade
comercial no Rio Grande do Sul a
FCDL-RS espera que as vendas e o
emprego no varejo gaúcho apresentem
indicadores mais positivos a partir de
setembro.

ACESSE
RDENCANTADO.COM.BR
Divulgados regulamento e exigências sanitárias
para exposição de animais na Expointer Digital
A Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento
Rural divulgou o regulamento e
as exigências sanitárias previstas
para a 83ª Exposição Estadual
de Animais, alusiva aos 50 anos
do Parque de Exposições Assis
Brasil e que será realizada de
26 de setembro a 4 de outubro,
durante a Expointer Digital.
As categorias da exposição
de animais são bovinos, ovinos,
equinos, bubalinos e aves. Como
nos anos anteriores, as inscrições
devem ser feitas por meio das
associações de criadores.

Os eventos que integram a
exposição de animais são as
exposições de gado de corte
e misto, ovinos controlados,
equinos crioulos, gado holandês
e equinos árabes, além do Freio
de Ouro, a final do Campeonato
de Equinos Árabes Domados
do Pampa 2020 e o Congresso
Nacional de Laço Comprido da
Raça Quarto de Milha.
O objetivo da exposição de
animais é expor e comercializar
reprodutores das diferentes
espécies de animais domésticos;
proporcionar aos criadores

o conhecimento do grau
de desenvolvimento da
produção animal, pelo exame
dos reprodutores expostos;
apresentar a produtores
e industriais o que vem
sendo realizado no setor do
agronegócio; demonstrar os
resultados do emprego de
novas tecnologias, visando o
aprimoramento dos rebanhos; e
estabelecer maior intercâmbio
entre os meios criatórios,
produtivos e industriais, além
da troca de experiências entre
técnicos.

Expointer Digital

O novo formato da feira, a Expointer Digital
foi apresentado pelo governador Eduardo Leite
e pelo secretário da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. Devido
às restrições impostas pela pandemia do novo
coronavírus, a plataforma digital será utilizada
para transmitir em tempo real as provas,
julgamentos e leilões de animais, bem como a
exibição de maquinário, programações técnicas
e shows. O portal contará também com salas de
reunião para negócios e central de vendas de
produtos da agricultura familiar.
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encantado
Caps realiza atividades alusivas ao
Setembro Amarelo
Dia 10 de setembro é o Dia Mundial
de Prevenção ao Suicídio. Assim
como em anos anteriores, o Centro
de Atenção Psicossocial (Caps) de
Encantado adere mais uma vez a
campanha nacional e mundial do
Setembro Amarelo, a qual foca em
ações de valorização da vida e de
prevenção contra o suicídio durante os
meses de setembro.
As ações alusivas iniciaram nesta
semana com as visitas domiciliares aos
usuários do Caps que participam das
oficinas terapêuticas, grupos, pacientes
intensivos e em geral. Uma dupla de
profissionais está fazendo a entrega
de folders com orientações, materiais
das oficinas para eles fazerem em casa
as atividades de artesanato e também
vendo como estão os pacientes,
seguindo todos os protocolos de
segurança em função da pandemia.
Na sede do Caps, junto ao Parque

João Batista Marchese, cartazes foram
colocados de forma a provocar a
reflexão sobre o assunto. Outra ação
ocorre na manhã da próxima sextafeira, dia 11 de setembro, quando
profissionais do Caps estarão na
esquina da Rua Júlio de Castilhos
com a Padre Anchieta orientando a
comunidade sobre o assunto e como
procurar ajuda.
Os profissionais de saúde salientam
que falar é a melhor solução. Quem
precisar pode procurar ajuda com o
Caps, que presta serviço especializado
de atendimento psicossocial à
população, principalmente neste
momento de pandemia. Os
atendimentos continuam sendo
realizados, respeitando também todas
as orientações e cuidados de prevenção
ao Novo Coronavírus. O telefone de
contato do é 3751-0128.

8° Encontro Farroupilha
promove live no dia 20

Em virtude da pandemia e para valorizar esta data tão significativa para o Rio
Grande do Sul, neste ano o 8° Encontro Farroupilha será em formato de live. O
evento acontece no dia 20 de setembro. A transmissão poderá ser acompanhada
pelo YouTube da Gaita Produtora e também pelo Facebook do Encontro
Farroupilha e do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). “Quando o MTG
soube da homenagem que faríamos ao senhor Jorge Moreira, fizeram questão
de transmitir em sua página, em consideração aos serviços que ele prestou ao
tradicionalismo gaúcho”, explica o organizador do evento, Maurício Horn. Nas
próximas semanas será divulgada a programação completa.

Grêmio Estudantil do colégio Mário
Quintana realiza doações
Após a Live Solidária, o Grêmio Estudantil do colégio Cenecista Mário
Quintana, conseguiu arrecadar R$ 5mil de fundos para ajudar as famílias vítimas
da enchente. O dinheiro foi revertido em 100 cestas básicas, que foram destinadas
ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Encantado.
FOTOS/DIVULGAÇÃO

Cestas básicas foram entregues ao Cras

Boletim epidemiológico da Covid-19
(Novo Coronavírus)
Total de casos considerados
recuperados: 361
Total de confirmados: 374
Isolamento social: 4
Pessoas em acompanhamento
domiciliar com sintomas gripais: 117
Internados: 2, sendo 1 em UTI
Óbitos: 7
Número de pacientes testados:
LACEN
Nº de testes: 213
Confirmados: 87

Negativos: 107
Descartados: 3
Em análise: 16
TESTES RÁPIDOS
Nº de testes: 457
Confirmados: 223
Negativos: 234
PARTICULARES
Nº de testes: 64
Confirmados: 64

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580
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curso objetivou o ordenamento turístico da região

região

Amturvales promove capacitação
de condutores

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Um grupo de 34 alunos, dos municípios de
Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e
Guaporé, participou, durante o mês de agosto, do
Curso de Competências Básicas de Condutores de
Turismo de Aventura. A capacitação faz parte do
processo de ordenamento turístico na região do
entorno à Ferrovia do Trigo e teve como instrutor
Luis Marcelo Rodrigues, técnico especialista da
ABNT em Sistemas de Gestão de Segurança para
o Turismo de Aventura - ISO 21101 da empresa
Nomas - Descobrir é Preciso. No mesmo mês,
também ocorreu o Curso de Primeiros Socorros em
Ambientes Naturais, ministrado pelos Bombeiros de
Encantado.
Estes cursos fazem parte de um processo de
ordenamento da visitação das áreas que ficam
próximas aos viadutos e túneis. Eles foram propostos
pela Associação dos Municípios de Turismo da
Região dos Vales (Amturvales) e são executados
pela Nomas, já que uma pesquisa revelou haver falta
de informações sobre as visitações ao Viaduto 13,
Pesseguinho e Mula Preta, levando a um turismo
desordenado e sem a segurança necessária. A
intenção das capacitações é evitar, especialmente, que
os turistas caminhem pelos trilhos - o que é proibido
-, mas conheçam os arredores, por meio de trilhas e
caminhadas.
Os cursos são específicos para credenciamento
de condutores locais de turismo de aventura e
foram ministrados de acordo com as normas da
ABNT, principalmente a ISO 21101 (Sistemas de
Gestão da Segurança), ISO 21103 (Informações para
Participantes) e ABNT NBR 15285 (Competência de
Condutores – Líderes). No sábado (29.08), também
foi iniciado um trabalho de assessoria técnica

Grupo de 34 alunos participou do Curso de Competências Básicas de Condutores de
Turismo de Aventura

para desenvolvimento de protocolos do condutor
local, formatação de roteiros guiados e planos de
atendimento a emergências. Ainda serão realizadas
palestras que vão tratar sobre sistemas de gestão da
segurança e preservação do patrimônio cultural para
o desenvolvimento turístico.
O fechamento deste trabalho será a assinatura de
um termo de referência, que será oficializado pela
Amturvales no mês de setembro. Os condutores serão
credenciados e autorizados com exclusividade para
atuarem nas áreas que circundam os atrativos da
região dos túneis e viadutos.
Para o presidente da Amturvales, Leandro

Capacitação de condutores faz parte do processo de
ordenamento turístico na região do entorno à Ferrovia do
Trigo

Arenhart, esse trabalho é necessário pois ocorria um
turismo sem nenhum tipo de controle e segurança
na região dos túneis e viadutos. “Neste curso,
capacitamos os participantes a fazer um turismo
receptivo, com orientação e fiscalização. Queremos
que os visitantes fiquem mais tempo no local,
usufruam da região, façam trilhas, caminhadas,
conheçam as cascatas, os empreendimentos. Assim
teremos um turismo ordenado e os turistas poderão
conhecer muito mais do local, que tem belezas que
vão muito além do que apenas subir no viaduto, o que
ocorre hoje”, observa Arenhart.

Capacitação incluiu Curso de Primeiros Socorros em Ambientes
Naturais, ministrado pelos Bombeiros
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polícia
Encantado

Homem é preso em flagrante
por receptação
Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por
receptação, em Encantado, nesta quinta-feira (03).
De acordo com informações repassadas pela Brigada
Militar (BM), um homem estava vendendo itens como
geladeiras e outros para um estabelecimento situado em
Encantado conhecido por comercializar itens seminovos.
Como não possuía nota fiscal e não soube precisar a
procedência dos produtos, o dono de uma caminhonete
que estava em frente ao estabelecimento foi
encaminhado para Delegacia de Polícia de Encantado,
preso em flagrante por receptação.
Até o fechamento desta edição, o Delegado Augusto
Cavalheiro Neto ainda não havia decidido se iria liberar
o suspeito mediante pagamento de fiança. O dono da
empresa de móveis usados foi liberado após prestar
esclarecimentos.
Conforme a BM, os materiais que estavam sobre a
caminhonete haviam sido furtados em Doutor Ricardo
ontem de duas diferentes propriedades no interior.

FOTOS HENRIQUE PEDERSINI

brigada deteve suspeito em encantado

Um homem não aceitou ser submetido ao teste
do etilômetro após acidente de trânsito registrado
na ERS-332, em Arvorezinha. De acordo com o
Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) o
veículo WV Gol, de cor verde, tombou no quilômetro
51 da rodovia, por volta das 5h do sábado (29). O
condutor não quis realizar o teste do bafômetro
e foi socorrido para atendimento hospitalar com
ferimentos. O carro foi recolhido ao depósito.

A Brigada Militar (BM) de Roca Sales atendeu, no
final da noite da quarta-feira (02), ocorrência de Lei
Maria da Penha. Conforme o boletim de ocorrência,
o fato ocorreu no Loteamento Sete de Setembro. Um
homem foi preso após discussão, proferir ameaças a
companheira e causar danos na residência. Depois do
registro o suspeito foi conduzido ao Presídio Estadual
de Encantado.

A Brigada Militar (BM) prendeu um homem que
possuía mandado de prisão expedido pela justiça,
em Encantado, no sábado (29). O indivíduo foi
abordado na estrada São José, no bairro Jardim do
Trabalhador.A guarnição sabia que o homem estava
na condição de foragido da justiça. Após registro na
Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA),
o morador de Encantado foi recolhido ao sistema
prisional.

encantado
Criança é atingida
por portão

Homem encontrado
Arvorezinha
morto em Muçum
Homem não aceita fazer
morava em guaporé
teste do etilômetro após
acidente

Roca Sales
Homem é preso após
descumprir medidas
protetivas

Encantado
Foragido da justiça
é preso no Jardim do
Trabalhador

homem foi morto na semana passada

Foi identificado como Alisson Garcia Dos Santos,
32 anos, o homem encontrado morto em Muçum
na quinta-feira (27). O corpo foi localizado em uma
estrada secundária na Linha Santo Isidoro, cerca de
300 m da ERS-129.
De acordo com a Polícia Civil (PC), trata-se de um
morador de Guaporé. Com antecedentes criminais
por receptação, ameaça (cárcere privado), homicídio
doloso, entre outros, o rapaz é suspeito de integrar
uma organização criminosa com forte atuação na
cidade e nos municípios arredores.

Um acidente doméstico foi registrado, na tarde
da quarta-feira (2), na Rua Severino Augusto Pretto,
bairro Santo Antão, próximo ao Parque João Batista
Marchese, em Encantado. De acordo com o Corpo
de Bombeiros, o portão de uma residência caiu em
cima de uma criança de dois anos. A criança, que
estava acompanhada da família, foi socorrida pelo
Samu e encaminhada para atendimento no Hospital
Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado.
Ela estava consciente.

Encantado
Preso foge durante
atendimento no hospital

Um apenado do Presídio Estadual de Encantado
fugiu, por volta das 19h da sexta-feira (28). O
homem estava recebendo atendimento no Hospital
Beneficente Santa Terezinha (HBST) de Encantado
sob custódia dos agentes da Superintendência dos
Serviços Penitenciários (Susepe).Na oportunidade,
ele fugiu pela janela do banheiro. Apesar das buscas
realizadas pelos agentes da Susepe e Brigada Militar
(BM) o apenado não foi mais localizado. O homem
tem ligação com o tráfico de drogas.

Encantadense é morto
a tiros em Santa Cruz
do Sul

Um homem natural de Encantado foi assassinado
em Santa Cruz do Sul na noite do sábado (29). Jean
Carlos Machado foi alvejado por disparos de arma de
fogo em uma cancha de bochas. As circunstâncias do
crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil (PC). O
homem era morador de Santa Cruz do Sul.
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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.
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ANA CAROLINA CALIARI SESTARI

Goleira renova contrato
com time da itália
HENRIQUE
PEDERSINI

Arquivo pessoAl

QUENTINHAS DO PEDA
KEVIN

Não deu para o Votuporangense na Série A2 do
Campeonato Paulista. A equipe caiu para terceira
divisão mesmo vencendo na última rodada.
Curiosa é a história do encantadense Kevin Lansini.
O goleiro fez parte do elenco rebaixado mas sequer
esteve entre os relacionados para as partidas.

RECONHECIMENTO

Os encantadenses Alexander Cée Augusto Rotta
receberam cumprimentos dos vereadores pelo
desempenho na etapa inaugural do Campeonato
Brasileiro de Automobilismo de Turismo, categoria
A1. Os dois conquistaram o lugar mais alto do
pódio em Goiânia.

RONEI

Titular absoluto da Chapecoense, o volante
RoneiGebing tem sido destaque da equipe na Série
B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, a
Chape venceu o Juventude por 1 a 0 e mais uma vez
o Camisa 15 destaque. O encantadense tem atuado
como volante e ajudado o time não sofrer gols e
colaborado com algumas investidas ao ataque.

É O QUE SE ESPERA...

Aproxima-se o retorno dos campeonatos de
futebol amadores. É possível que os jogos voltem
a ocorrer (com autorização) ainda neste ano. E
no final deste ano temos um processo eleitoral
nos municípios. Nas cidades menores sabe-se que
personagens da política e do futebol são os mesmos
ou amigos dos mesmos. Que não levemos para os
gramados, vestiários e demais espaços das praças
esportivas a rivalidade política. São coisas bem
diferentes, fica a sugestão!

LAjEAdENSE

O Lajeadense tem
novo presidente. É
Everton Giovanella
que assume o clube do
Vale do Taquari após
ser eleito em processo
histórico que teve duas
chapas diferentes e
uma acirrada eleição. O
presidente anterior era
Alexandre Sebben, que afirmou projetar o clube de
lajeado entre os maiores do país em 2026 quando
assumiu. Em Encantado, ao entrevistar Sebben,
ele afirmou que tinha um projeto de 10 anos para
o Leão do Vale. Isso foi em 2014. Parece que os
dois projetos não saíram como esperado pelo
empresário do ramo do futebol.

Ana Carolina é destaque do Monteslivano
A bresciense Ana Carolina CaliariSestari acertou
sua permanência no futsal italiano. A goleira renovou
com o Monteslivano C5, equipe que disputa a
principal divisão do país. Aos 24 anos, a jogadora vai
para sua sexta temporada na equipe.
O novo vínculo chega após ela ter sido reconhecida
como a terceira melhor do mundo na sua posição
durante a paralisação das atividades pela pandemia.
“Muito feliz, até porque isso quer dizer confiança no
meu trabalho. Não sabemos muito de como será a
temporada porque com esse vírus o dia de amanhã é
muito incerto, mas espero só que as coisas melhorem
é que tudo volte a normalidade”, acrescenta.

A última temporada ficou prejudicada pela
pandemia do Coronavíruse a expectativa é pro
reinicio dos treinamentos e jogos entre os times
profissionais da Itália.

Sobre
ana carolina
Uma das principais jogadoras de futsal do mundo, Ana
Carolina começou no CFM de Encantado e ainda jovem
foi para Itália após jogar por clubes catarinenses. Os
pais dela residem em Nova Bréscia, Elizandra e Milton
Sestari acompanham a torcem pela jovem desde seus
primeiros passos no futebol.

ESPORTES

JULIA DALTOÉ LORDES

ENCANTADENSE
É CONVOCADA
PARA SELEÇÃO
SUB-20
ARQUIVO PESSOAL

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

GRÊMIO TRICAMPEÃO

Mesmo com muitas dificuldades,
o Grêmio ficou com o título
do Gauchão 2020. A vantagem
construída em Caxias do Sul, quando
o tricolor venceu por dois a zero,
foi fundamental para conquista do
tricampeonato. Na partida decisiva
disputada na Arena, em Porto Alegre,
o Grêmio jogou muito mal, e, perdeu
por 2 a 1 para SER Caxias.

SER CAXIAS

Diante das circunstâncias e das
dificuldades financeiras que enfrentam
os clubes do interior, a SER Caxias,
do técnico Rafael Lacerda, fez uma
campanha extraordinária no Gauchão
2020. Em cinco jogos com a dupla
Gre-Nal, o Caxias perdeu apenas
uma partida. Contra o Grêmio foram
quatro jogos, com três vitórias e uma
derrota. Já o jogo do time caxiense
com o Internacional, terminou
empatado.

SELEÇÃO DO GAUCHÃO – GRÊMIO

O Grêmio teve quatro jogadores
na Seleção do Gauchão 2020: Pedro
Geromel (zagueiro), Matheus
Henrique (volante), Diego Souza
(atacante), e Everton Cebolinha
(atacante).

SELEÇÃO DO GAUCHÃO – INTER

O Internacional teve três atletas
na Seleção do Gauchão: Edenilson
(volante), Thiago Galhardo (meia/
atacante) e Victor Cuesta (zagueiro).

SELEÇÃO DO GAUCHÃO - CAXIAS

Júlia defende o Internacional
Não é só a retomada dos jogos
que Júlia Daltoé Lordes pode
comemorar neste início de setembro.
A encantadense foi convocada, nesta
semana, para integrar a seleção
Brasileira Feminina Sub-20.
As comandadas do técnico Jonas
Urias, de 14 a 22 de setembro, vão
passar pelo primeiro período de
treinamentos no Rio de Janeiro, visando
o quadrangular final do Campeonato
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Sul-Americano Sub-20 que ocorre em
novembro na Argentina. Na fase final
da competição também estão as equipes
do Uruguai, Venezuela e Colômbia.
Além de Júlia, outras três jogadoras
do Internacional foram convocadas, a
zagueira Isa Haas, a lateral Bruninha
e a atacante Jhenifer. Já o Grêmio
cede duas atletas para o selecionado
canarinho, a lateral Gisseli Mariano e a
atacante Eudimilla.

Já o Caxias vice-campeão do
Gauchão 2020, teve três atletas
na Seleção da competição. Foram
agraciados pela Federação gaúcha de
Futebol, o goleiro Marcelo Pitol, o
lateral Ivan e o meia Diogo Oliveira.

SELEÇÃO DO GAUCHÃO - NH

O lateral-esquerdo Zé Mário, do
Esporte Clube Novo Hamburgo,
também está na Seleção do Gauchão
2020.

CRAQUE DO GAUCHÃO

O atacante Everton Cebolinha foi
escolhido pela Federação Gaúcha de
futebol o Craque do Gauchão 2020.
O jogador não pôde jogar as partidas
decisivas pelo Grêmio contra o Caxias,
pois já tinha sido negociado com o
Benfica de Portugal.

GOLEADOR

O goleador do Campeonato Gaúcho
foi o centroavante Diego Souza. O
atleta do Grêmio marcou 9 gols em 11
jogos disputados.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Lacerda foi escolhido o
melhor técnico do Campeonato
Gaúcho. O melhor dirigente do
Gauchão, também é da SER Caxias,
o presidente do clube Paulo César
Santos. Os árbitros destaques foram
Leandro Vuaden e Maurício Coelho
Penna (bandeirinha).

NOVO PRESIDENTE

Na noite da última segunda-feira
(31) ocorreu a assembleia geral do
Conselho Deliberativo do Clube
Esportivo Lajeadense, com eleição da
nova diretoria. Numa disputa bastante
acirrada, Everton Giovanella foi
eleito presidente e volta a comandar
o Alviazul. Everton fez 14 votos.
A candidata da oposição, Emili
Giovanella, filha do ex-presidente
Nilson Giovanella, fez 11 votos.
Fazem parte ainda da nova diretoria:
Airton Paulo Bernhard, Marcos André
Mallmann, Ito José Lanius e Tomaz
Lopes. O mandato é de três anos. Até
então, Alexandre Sebben, estava na
presidência do CE Lajeadense.

ENCANTADENSE NA SELEÇÃO

A encantadense Julia Daltoé Lordes,
jogadora do Sport Club Internacional,
foi convocada para Seleção Brasileira
Feminina Sub-20. As comandadas
do técnico Jonas Urias, de 14 a 22 de
setembro, vão passar pelo primeiro
período de treinamentos no Rio
de Janeiro, visando o quadrangular
final do Campeonato Sul-Americano
Sub-20 que ocorre em novembro na
Argentina. Na fase final da competição
também estão as equipes do Uruguai,
Venezuela e Colômbia. Além de Júlia,
outras três jogadoras do Internacional
foram convocadas, a zagueira Isa Haas,
a lateral Bruninha e a atacante Jhenifer.
Já o Grêmio cede duas atletas para o
selecionado canarinho, a lateral Gisseli
Mariano e a atacante Eudimilla.

LÍDER

O SC Internacional segue na
liderança do Campeonato Brasileiro. O
time do técnico Eduardo Coudet, nas
duas últimas rodadas, jogando fora de
casa obteve quatro pontos, três contra
o Botafogo (2x0) e um ponto contra o
Palmeiras (1x1). Domingo o colorado
gaúcho enfrenta o Bahia, no Beira-Rio.
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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.

QUANDO UM ABISMO
CHAMA OUTRO ABISMO
Há algumas semanas todos nós ficamos chocados
com a exposição do horrendo caso da pequena menina
que esteve grávida e que, somando tragédia sobre
tragédia, foi submetida à hostilidade de um aborto. A
emergência desses níveis de maldade nos surpreende,
mas no fundo sabemos do que o ser humano, caído
em desgraça pelo abandono a Deus, é capaz de fazer.
A subida do mal nessas proporções nos espanta, pois
nele está posto às claras, e de modo condensado, todo
o submundo maligno que se esconde nas cidades e em
muitos lares: somos colocados, sem escapatória, diante
da sombria realidade da nossa condição depravada,
carentes de Cristo.
Tudo o que se quer ocultar, vaza na ocasião do
escândalo, e a podridão do mundo nos horroriza. No
anseio inflamado de dissolver o mais rapidamente
a crise gerada pela repugnância da malignidade
humana, entramos num frenesi de discussões públicas
e internas, procurando respostas fáceis e soluções
ligeiras: dissolvido o pequeno bebê, dissolvida a
polêmica! De fato, a História revela que sempre que
Cristo, o crucificado, é rejeitado, as crises sociais
acabam sendo sufocadas pela via do sacrifício humano.
Contudo, como disse o salmista: “Um abismo
chama outro abismo” (Salmo 42.7). Depois da
precipitação da defesa do aborto, circulou na mídia
que havia outros homens daquela família abusando
da criança, provavelmente com a conivência de
demais familiares. Não tivesse caído na mídia, o caso
poderia ser mais um entre muitos outros nos quais
o aborto é escolhido por abusadores e exploradores
do turismo sexual infantil: um bebê é ruim para
os “negócios”. Ora, o Brasil é visitado por muitos
estrangeiros ricaços que buscam em crianças escravas
satisfação sádica. Há pouco tempo um político norteamericano sustentou a regulamentação do aborto nos
países de Terceiro Mundo. Coincidência? Além disso,
a possibilidade do aborto já tem incentivado pais a
pressionarem suas companheiras para que cessem a
gravidez do filho que não querem. Há toda uma rede
de crime organizado, de exploração e de abandono
que se alimenta dessa política.
Um abismo chama outro abismo. No final, ao preço
de vidas humanas, fica ignorada e se fortalece a raiz
do problema: quase sempre, o aborto é consequência
da prática sexual distorcida e contrária à vontade de
Deus, pois mais facilmente será indesejado o filho da
prevaricação, do adultério e da exploração sexual, que
move rios de dinheiro. Ao preço de vidas humanas,
nossa sociedade tem sustentado todo esse sistema
diabólico e hedonista, vendendo a precocidade sexual de
adolescentes e ignorando o acesso infantil à pornografia.
Eis, então, onde tudo começa: somos perversos
pecadores desde nascidos, propensos a todo o tipo
de apetite vil e de comportamento destrutivo. E se o
problema é o Pecado, a única solução real é o retorno
a Jesus Cristo, o único que pode nos tirar desse
abismo: “Por que o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus”
(Romanos 6.23).
Prezado leitor: Essa sucessão de abismos não
cessará enquanto não nos rendermos à verdadeira
solução.
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”)

VESTES NUPCIAIS
“E o rei,
entrando
para ver os
convidados,
viu ali um
homem que
não estava
trajado com
veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste
aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu.
Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e
mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores; ali,
haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos
são chamados, mas poucos, escolhidos”. (Mateus
22:11-14).
Jesus, nessa parábola, compara o céu com uma
festa de casamento. Provavelmente você já foi
em alguma?! Os convites são entregues para os
amigos, parentes e pessoas mais chegadas. No dia
da cerimônia espera-se que todos os convidados
cheguem. E se ninguém for? Toda a festa preparada
e os convidados arrumando desculpas para não
irem? O noivo, indignado com os seus amigos,
manda os seus criados saírem rapidamente pelas
ruas e bairros da cidade para trazerem quase que a
força um monte de gente para a festa. Tanto bons
como maus.
Logo todos recebem vestimentas próprias e
dignas para o casamento de um rei. Você já deve
ter notado que nos casamentos normalmente as
pessoas vão de roupa boa e não de qualquer jeito,
ou seja, ninguém vai sujo ou mal vestido porque
desonra o noivo. Mesmo assim, sempre tem
aqueles que não valorizam os noivos e vão como se
estivessem indo na bodega ou num jogo de futebol!
Na hora do noivo passar pelas mesas e verificar
se tudo estava a contento, ele se depara com uma
pessoa que não estava vestida com as roupas
brancas que ele havia solicitado que vestissem
na cerimônia. Esse homem destoava de todos!
Imediatamente o noivo pergunta como ele havia
entrado alí?! Ao que o homem emudeceu e não
soube lhe responder, pois era um penetra. Estava
alí não pelo noivo, mas para encher a barriga com
a fartura e as coisas boas disponíveis sobre a mesa.
Amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores – foi a
ordem do noivo rei.
Talvez nos perguntemos por quê um juízo tão
forte por causa de vestes de casamento? Pois é!
Ninguém que não tenha sido lavado no sangue do
Cordeiro receberá vestes brancas de linho puro e
finíssimo que são as roupas dos santificados pela
Palavra de Cristo. Aquele homem, como milhões
e milhões hoje, pensam que a justiça própria lhes
dará o direito de participar das Bodas do Cordeiro
no céu. É impossível! Ou você aceita a justiça de
Deus pelo arrependimento e pelo batismo, mais o
sacrifício de Cristo na cruz, ou nada feito!
Ali nas trevas exteriores não tem luz, nem água;
só fedor de carne podre. Três elementos rejeitados
pelo homem: Jesus - a Luz deste mundo; Jesus – a
Fonte da Água da Vida; Jesus – o Bom Perfume do
Pai. Quanto tempo você acha que alguém aguenta
num ambiente assim? Sem janelas... Sem portas de
saída...? Ou seria o “pranto e ranger de dentes” que
Jesus falou apenas “uma força de expressão”? Ainda
dá tempo! Corra para os braços do Senhor Jesus.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

“ABRE TUA MÃO...”
A Bíblia é a Palavra de Deus Semeada no
meio do Povo. É útil para ensinar e corrigir.
Ela é Luz que ilumina e mostra por onde
devemos andar. É uma coleção de livros
(Biblioteca), que traz presente todos os
ensinamentos necessários e suficientes para
a felicidade e salvação de toda a criação, não
somente do ser humano, mas de todas as
criaturas. A Bíblia é inspirada por Deus e
por Revelação nos dá o Dom do Alto, e nos
faz conhecer o seu Plano de Amor Salvador
em Jesus Cristo em sua infinita Bondade e
Sabedoria. Conhecer a Deus e seu agir é um
dom do alto e que Ele oferece a pessoa, que
busca viver com Sabedoria.
A Bíblia Sagrada também chamada:
Sagradas Escrituras, se divide em dois
Testamentos. O Antigo, narra a vida do Povo
de Israel (Povo de Deus), preparando a Vinda
do Salvador; e o Novo Testamento apresenta
a chegada de Jesus, como o Cristo Salvador,
Palavra do Pai; e o Nascimento da Igreja dos
Apóstolos e Discípulos, conduzidos pelo
Espírito Santo, sempre agindo no meio de
nós.
A Liturgia da Palavra, iniciando o Mês da
Bíblia, nos mostra como viver a VocaçãoChamado de Deus, seguindo os passos de
Jesus com liberdade.... “Se alguém quer me
seguir, mas não desapega de seu Pai, sua
Mãe, irmãos e até da própria vida, não pode
ser meu Discípulo. Quem não carrega a
própria cruz atrás de mim não pode ser meu
Discípulo”. Portanto devemos fazer escolhas e
isto implica renúncias, sacrifícios. É o mesmo
que dizer: Renuncie a si mesmo. Escolha o
essencial. É necessário um Amor Maior!
Neste Ano a Igreja nos convida a rezar e
meditar o Livro do Deuteronômio com o
tema: “Abre tua mão para teu irmão” (Dt
15,11). Embora privados da presença na
Comunidade, vamos fazer de nossas casas o
espaço e o templo do verdadeiro Encontro
de Oração onde Deus se revela em Jesus a
“Palavra do Pai” que vem ao nosso Encontro,
iluminando nossos passos e decisões na
caminhada da vida!
Ser discípulos é estar sempre pronto e
aberto para aprender.
Para seguir Jesus é necessário sermos
radicais e Não podemos colocar nossa
segurança nos bens e no dinheiro, mas
somente em Deus. Não devemos querer
segui-lo por interesses próprios, mas por
Amor ao Reino. A radicalidade exige, fé,
coragem e confiança na força que vem do alto.
Pastoral da ComuniCação
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perdendo um
bem precioso
Neste município
de 105 anos de idade,
foram inúmeras as
figuras folclóricas
que deixaram seus
registros inusitados
pela perspicácia
nas respostas ou na
percepção de seus
atos que originaram
perdas & danos em
seus atos. Um deles
foi o “Piero”.
Piero, no nosso
tempo de rapazola,
além de caçar, pescar
e trabalhar na sua
profissão de pintor,
buscava aproveitar
os sábados à noite,
principalmente para
namorar uma de
suas pretendidas que
coincidentemente
trabalhava numa casa
de família próxima
ao centro da cidade,
que de quando em
quando necessitavam
de seus serviços de
pintura e ainda por
cima, eram velhos
amigos e queridos do
nosso protagonista.
Por ocasião de um baile, no então
Clube Recreativo, o casal proprietário
da casa que ficava nas proximidades
da entidade social, tão próxima que
foram a pé, deixaram a empregada
responsabilizada pela casa e foram
dançar. “Piero” na ânsia de aproveitar
ao máximo aquele momento de então
particular intimidade, ocasionalmente,
assim que os donos saíram, adentrou
na casa e logo se familiarizou ao
ambiente como se “dono” fosse. De
imediato, escolheu a melhor poltrona
do sofá, tirou as botas que calçava
e espichou as pernas cujos pés se
assentaram sobre a mesinha de centro
da ampla sala da residência.
E antes que dissesse o velho chavão
“esta é a vida que pedi a Deus”...na
portaria do Clube para o baile, o casal
notou que esquecera os ingressos
comprados antecipadamente para o
evento. O marido solicitou à esposa
que aguardasse ali na entrada, pois iria
num pulinho, até em casa apanhá-los.
Ao retornar à residência, o
proprietário surpreendeu-se ao
ver “Piero” acomodado no sofá,
desfrutando de uma verdadeira
relíquia comprada no exterior, um
Jack Daniell, guardado a sete chaves
pelo morador. Ao se deparar com a
cena, o questionamento foi imediato:
- Pô “Piero”, que “provalecimento”!!!

Tu não podia pegar
um Whisky mais
barato?
Piero ali,
permanecendo
estático, sem
demonstrar
surpresa ou
arrependimento,
foi instantâneo em
sua réplica, ainda
segurando o copo
de Whisky entre os
dedos e abraçado a
sua envergonhada
namorada: - Se
era para beber
qualquer coisa,
eu não viria aqui,
iria ao boteco da
esquina!
Surpreendido
com a resposta, o
proprietário para
não ferir a velha
amizade e talvez
pensando em não
perder um bom
profissional ao
qual sabidamente
teria que requisitar
seus serviços,
relaxou e deixou
por isso mesmo,
não, sem antes, demonstrar profunda
irritação e descontentamento, ao se
virar bruscamente resmungando,
ao apanhar os ingressos sobre a
escrivaninha da sala e ameaçando
bater à porta antes de sair em
definitivo, tempo usado por “Piero”
para, em voz alta, interpelá-lo
novamente: - Outra vez, tenha mais
educação, faz favor de bater na porta
antes de entrar......
O proprietário, com a face vermelha
de indignação, com uma forma de
respiração acelerada, parou e bufou,
contou novamente até dez, mas
Piero, ao pé do ouvido, conseguiu
ouvir a última e derradeira frase do
enfurecido amigo servindo como
advertência: - Um dia ainda arrumo
outro pintor ou quem sabe uma nova
empregada...porque whisky igual
aquele, nunca mais!

Charge do Patiño

@jornalopiniaovaledotaquari

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

EDITAL DE PROCLAMAS
DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, vem
informar que se habilitaram para casar:

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

HARALD HENNIG e DEISER CRISTIANE VIDAL. Ele artesão, ela do lar, ambos
solteiros, brasileiros, naturais deste Estado/RS, residentes e domiciliados na Rua 31 de
Março n° 55 nesta cidade de Roca Sales/RS.
ANDRÉ CECILIO DE JESUS e JACÉLI RODRIGUES DOS SANTOS. Ele é
divorciado, ela é solteira, ambos brasileiros, naturais deste Estado/RS, residentes e
domiciliados na Rua 31 de Março n° 19 nesta cidade de Roca Sales/RS.
Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 02 de setembro de 2020.
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Municípios têm autonomia para decidir
a volta às aulas
A assembleia da Associação dos
Municípios do Vale do Taquari
(Amvat), realizada na manhã da quintafeira (03), em Estrela, definiu que cada
município da região terá autonomia
para definir quando retomará as aulas
presenciais, paralisadas desde o final
de março, em função da pandemia.
O tema foi discutido pelos prefeitos e
secretários municipais de Educação.
Para o presidente da Amvat e
prefeito de Imigrante, Celso Kaplan,
a possibilidade de cada cidade decidir
sobre como vai conduzir a volta às aulas
foi consenso em função das diferentes
realidades. “Temos municípios que têm
escolas privadas fortes, outros somente
escolas públicas. Temos municípios
maiores, outros menores. Cada um tem
sua realidade, por isso essa liberdade.
Embora a gente acredite, pelo que foi
debatido, que ninguém voltará antes de
1º de outubro”, destaca Kaplan.
Durante a assembleia, os prefeitos
reforçaram novamente a contrariedade
pela volta ocorrer pela Educação
Infantil. “Ficou claro que não é
momento de voltar com os pequenos.
Existem protocolos muito rígidos para
o retorno da Educação Infantil e isso
inviabiliza a volta. A nossa opinião é
que devemos voltar pelos anos finais”,
observou.
O presidente também afirmou que
uma questão que deixa dúvidas é o
transporte escolar, já que a maioria dos
municípios transporta também alunos
das escolas estaduais, e a rede estadual
de ensino, conforme divulgado pelo
Governo do Estado, retomará o ano
letivo somente no dia 13 de outubro.

“Os municípios ainda precisarão
ver como vão ajustar essa questão.
Hoje não sabemos como será feito o
transporte escolar”.
Entre os prefeitos, o debate dividiu
opiniões. O prefeito de Lajeado,
Marcelo Caumo, afirmou que o ano
letivo será retomado pelas escolas
municipais no dia 1º de outubro. Já
para o prefeito de Nova Bréscia, Marcos
Martini, o momento de voltar ainda
não é agora. “Ainda estamos num
período crítico. Me preocupa a questão
do transporte e acho que não podemos
abrir mão da nossa posição e voltar
pelos alunos maiores”. Já o prefeito
de Encantado, Adroaldo Conzatti,
defendeu a ideia de voltar apenas em
2021. “Voltar agora é um risco. E a lei
não permite que aumentemos gastos,
por ser um ano eleitoral, para fazer uma
retomada segura”, ponderou.
A presidente da Associação dos
Secretários Municipais de Educação do
Vale do Taquari (Asmevat) e secretária
de Educação de Paverama, Rosicler
Flach, e o presidente da União dos
Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e secretário de Educação de
Estrela, Marcelo Mallmann, também
participaram da assembleia. Eles
afirmam que o retorno será feito
dentro de um “novo normal”. “Os pais
precisam se conscientizar que podemos
voltar, mas não será como antes.
Teremos turnos reduzidos: as crianças
serão atendidas algumas horas por dia.
Não existirá mais isso de levar uma
criança para a escolinha pela manhã
e buscá-la no fim da tarde”, enfatiza
Mallmann.

Esportes e cultura

Durante a assembleia da Amvat, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner
Schnack, apresentou um protocolo de segurança para realização de eventos
particulares em locais fechados. Este protocolo pretende flexibilizar eventos como
festas, atividades esportivas e culturais dentro de cada município, respeitando uma
série de restrições. O protocolo deve ser enviado, nesta sexta-feira (04.) ao Comitê
Regional de Cogestão e, posteriormente, levado para aprovação do Governo do
Estado.

Consisa

Antes do início da assembleia da Amvat, também houve uma reunião do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa-VRT). Os
prefeitos aprovaram a proposta orçamentária do Consisa para o ano que vem,
estimada em R$ 29.950.587,64.

acesse rdencantado.
com.br e fique bem
informado

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Presidente da Amvat, Celso Kaplan, destaca que cada município
poderá decidir sobre como vai conduzir a volta às aulas
em função das diferentes realidades/Plural Comunicação
Integrada
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série de
lives estão
programadas
até o dia 20

Programação
do MTG

FESTEJOS FARROUPILHAS

TERÃO EVENTOS ON-LINE
C

elebrando os “Gaúchos sem Fronteiras”, os
Festejos Farroupilhas 2020 terão uma série
de atividades on-line, programadas pelo
Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande
do Sul, Regiões Tradicionalistas e entidades
filiadas. Entre os destaques, estão o Festival
Internacional de Gineteadas, Sarau Gaúchos Sem
Fronteiras, com artistas gaúchos espalhados pelo
mundo, e Missa Crioula.
Uma série de lives sobre o tema dos festejos,
que celebram os gaúchos que deixaram o estado
para viver em outras querências, também foi
programada. Para a presidente do MTG, Gilda
Galeazzi, setembro é o mês para reafirmarmos
o amor pela nossa cultura e nossas tradições.
“Não teremos a maioria dos eventos presenciais,
mas, por outro lado, poderemos agregar, nessas
transmissões, gaúchos do mundo todo, e fazer
com que os homenageados deste ano celebrem
conosco a sua importância na divulgação de nossa
identidade regional”, afirma Gilda.
Apesar da maioria das atividades serem virtuais,
alguns eventos ocorrerão presencialmente, com
todas as medidas sanitárias e de distanciamento.
É o caso do 2º Rodeio Farroupilha, promovido
pela Estância do Minuano, em Santa Maria, no
dia 13 de setembro. Será um torneio de trios, sem
presença de público, como determina a cartilha
lançada pelo MTG e aprovada pelo Governo do
Estado.
A programação também prevê a transmissão
de lives patrocinadas de artistas, diretamente das
entidades, caso dos CTGs Sentinela da Querência,
de Erechim (19ª RT), Filastro Brum de Barros
Cassal (14ª RT) e Querência Verde, de Boa Vista
do Buricá (21ª RT). As transmissões ocorrerão
pelas páginas do MTG e Eco da Tradição, no
Facebook, e canal Eco da Tradição, no YouTube.

1º de setembro
19h: Semana do Jovem
Tradicionalista
2 de setembro
18h45: Departamento Jovem do CTG
Sinuelo, de Canguçu (21ª RT)
20h: Gaúchos sem Fronteiras, CTG
Sinuelo - BA
3 de setembro
19h: Semana do Jovem
Tradicionalista
4 de setembro
19h: Gestão Estadual de prendas
20h: Talentos Jovens MTG
5 de setembro
19h: Semana do Jovem
Tradicionalista
20h: 1ª Edição do Festival Canto
Tropeiro do CTG Tropeiros da
Amizade, de Canguçu (21ª RT)
6 de setembro
8h: Prosa Gaúcha Virutal
10h30min: Missa Crioula, direto de
Salvador do Sul (15ª RT).

7 de setembro
19h: Departamento de Indumentária
20h: Festival do Folclore do CTG
Farroupilha, de Pedro Lago (20ª RT).
8 de setembro
20h: Gaúchos sem Fronteiras, com
as turnês das invernadas dos CTGs
Estância da Serra, Rancho da Saudade
e Aldeia dos Anjos, pelo mundo.
9 de setembro
20h: Gaúchos sem Fronteiras, com
Jorge Ongaratto, fundador de rede
de Churrascarias Fogo de Chão, com
mais de 50 filiais pelo mundo.
10 de setembro
20h: Gaúchos sem Fronteiras José
Tadeu Maciel, Rio de Janeiro
11 de setembro
20h: Walther Morais / CTG Sentinela
da Querência, de Erechim (19ª RT).
12 de setembro
9h: Acendimento da Chama Crioula,
em Herval (21ª RT)
20h: Sarau Virtual “Gaúchos Sem
Fronteiras”

GAÚCHOS SEM FRONTEIRAS É O TEMA DESTE ANO

13 de setembro
8h: 2º Rodeio Farroupilha da
Estância do Minuano (Santa Maria,
13ª RT).
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
14 de setembro
9h: Acendimento da Chama Crioula
em Guaíba, com translado pelo Rio
Guaíba, até Porto Alegre
14h: Acendimento Chama Crioula
Santana do Livramento (18ª RT)
19h: Live Departamento de
Indumentária
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
15 de setembro
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
16 de setembro
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
17 de setembro
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre

18 de setembro
20h: Festival Internacional de
Gineteadas, com show de Walther
Morais.
19 de setembro
11h: João Luiz Corrêa no CTG
Filastro Brum, de Barros Cassal (14ª
RT), com delivery de churrasco.
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
20 de setembro
10h30: Missa Crioula direto de
Encantado (24ª RT).
12h: Paulinho Mocelin no CTG
Recanto Verde, em Boa Vista do
Buricá (21a RT), com delivery de
churrasco e drive-in.
16h30: Missa crioula com batizado
campeiro, direto de Venâncio Aires.
Promoção CTG Chaleira Preta e
Associação Tradicionalista Venâncioairense.
18h: Final Semana Farroupilha
Virtual Triopacito.
20h: Festejos Farroupilhas de Porto
Alegre
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Momento família
A vovó Leandra Bagatini foi presenteada com uma sessão de fotos com o seu neto
Bento, de 8 meses. Ele é filho de Letícia Bagatini Lorenzi e Miguel Walter Schmitz.

11 anos
Arthur Prediger Wink completou 11 anos, nesta quintafeira (3). Ele recebe os parabéns dos pais Leandro e Daniela
e da irmã Nicoli.

NaTália viaN

Davi
Três meses do Davi. Ele
é filho de Carla Regina
Graciola e Charleson
Calvi. A família reside em
Lajeado.

NaTália viaN

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

Família
Registro da linda família: papais Paula Paranhos e Gustavo Salvi e a princesa Lívia
Paranhos Salvi.

EliAnE FAchinETTO
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5 anos
Com esse sorriso gostoso, a bela Iasmim comemorou seus 5 anos, no
dia 23 de agosto. Ela recebe os parabéns da mamãe Grasiela e do papai
Marildo Feldkircher.
nATáliA ViAn

Dois anos
Os dois aninhos de Caetano Mussio Patussi foram
comemorados em família neste ano, mas mamãe Mileine e
papai Elias registraram a data com um lindo ensaio fotográfico.
Parabéns, Caetano!

MAiS PrODuTOrA

Sessão Infantil
Louise, com 11 meses fez lindos registros em uma Sessão Infantil. Ela é filha
de Natália Barzotto Scherer e Alex José wolfart, de Lajeado.

nATáliA ViAn

Formatura
No último sábado, dia 29 de agosto, os estudantes do curso de licenciatura em Letras
– Português e Literaturas UAB/UFSM do polo de Encantado colaram grau. Em função da
pandemia, a formatura foi realizada pela internet. Sucesso nesta nova caminhada!

Smash the Cake
A pequena Maria Alice fez lindos registros num divertido Smash the Cake. Ela é
filha de Ana Paula Gotardi e Fernando Machado Gomes.
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fròtole del

bigolin
Um achado bíblico
Um garotinho folheia a bíblia da família. De repente,
um objeto cai de dentro do Livro Sagrado. O menino
pega o objeto e dá uma olhada nele: Trata-se de uma
folha seca que estava pressionada entre as páginas.
- Mãe, olhe só o que eu achei!
- O que é, meu filho?
Maravilhado, o menino responde:
- Acho que é a cueca do Adão!

HORÓSCOPO

Pura formalidade
- É formalidade, sogrão, pura formalidade. Mas estou
aqui para pedir a mão de sua filha em casamento - diz o
futuro genro.
- Formalidade coisa nenhuma. Pedir a mão é um gesto
importante, familiar. Quem falou que é uma formalidade?
- Foi o ginecologista de sua filha, sogrão.

Traição!
Raíssa, uma bela loira, desconfia que seu namorado
anda pulando a cerca. Muito ciumenta que é, Raíssa
compra uma arma e se prepara para dar o flagrante
delito. Sem avisar, ela vai ao apartamento do namorado
e confirma suas suspeitas: lá está ele nos braços de
outra!
Furiosa, Raíssa abre sua bolsa, saca a arma e a aponta
para a própria cabeça.
O namorado grita em desespero:
- Querida, não faça isso!!!
- Cale a boca, seu safado! Você é o próximo!

Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Setembro chega com ótimas vibes para os seus interesses
financeiros e profissionais. Quem dá o toque é o Sol,
que segue em sua 6ª Casa e faz excelente aspecto com
Urano, na sua Casa da Fortuna.

Setembro chegou e com ele os prenúncios de um novo
tempo surgem no horizonte, mas você ainda tem algumas
semanas até o aniversário e vai conviver por um período
com o Sol no inferno astral.

Touro (21/4 a 20/5)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se depender da Lua Cheia em sua 11ª Casa, a primeira
semana de setembro será repleta de afetividade com as
pessoas queridas e seu círculo social deve aumentar. As
amizades ganham estímulos online e você pode conhecer
bastante gente ao interagir com novos contatos.

Incentivadora das suas esperanças e da sua fé, a Lua muda
de ciclo na terça-feira e entra na fase Cheia bem no seu
paraíso astral – é pra glorificar em pé!

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua atinge o ápice na terça-feira e entra na fase Cheia
em sua 10ª Casa, trazendo luz, energia e renovando sua
disposição para batalhar por suas metas profissionais.
Seus talentos vão aparecer mais e os chefes estarão
atentos.

Numa pequena cidade do interior de RS, uma mulher
entra em uma farmácia e fala ao farmacêutico:
- Por favor, quero comprar arsênico.
- Mas... não posso vender isso ASSIM! Qual é a
finalidade?
- Matar meu marido!!
- Pra este fim.... piorou... não posso vender!!!
- A mulher abre a bolsa e tira uma fotografia do
marido, transando com a mulher do farmacêutico.
- Ah bom!... COM RECEITA É OUTRA COISA!!!

O cenário astral da primeira semana de setembro começa
redondinho para os seus assuntos profissionais e financeiros.
Sol e Mercúrio brilham no ponto mais alto do seu Horóscopo
e trocam likes com Urano, Plutão e Saturno, dando carta
branca para você explorar seu lado empreendedor.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Setembro começa com a energia plena da Lua Cheia, que
promete um gás extra para você focar em seus ideais,
projetos, ampliar seus conhecimentos e seus horizontes.

Discrição é com você, mas a Lua vai dar um chega pra lá
nesse seu jeito reservado ao entrar na fase Cheia em sua
Casa da Comunicação. Essa influência marca os primeiros
dias de setembro, deixando seu astral mais receptivo,
simpático e descontraído.

Leão (22/7 a 22/8)

Aquário (21/1 a 19/2)

O Sol, seu astro regente, abre o mês com ótimas notícias,
troca likes com Urano e manda um baita incentivo para
as suas conquistas, ainda mais no lado financeiro e
profissional.

Setembro é sempre um período de transição para o seu
signo, quando o Sol visita os graus virginianos, destaca seu
lado exigente e acende o farol da sua percepção.

Virgem (23/8 a 22/9)

Um novo mês começa e os astros renovam suas energias,
principalmente a Lua, que entra na fase Cheia em seu signo
na terça-feira. Com seu carisma, vitalidade e criatividade
em alta, você vai se destacar mais e contará com muita
disposição.

Câncer (21/6 a 21/7)

Com receita
é outra coisa

Sagitário (22/11 a 21/12)

Embora seu signo fique mais à vontade com rotinas, terá
um astral bem movimentado neste início de mês. Sol e
Mercúrio seguem em sua companhia e jogam no seu time,
pois formam aspectos positivos com outros planetas.

Peixes (20/2 a 20/3)

