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

 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580

EDIÇÃO Nº: 2.510
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.

OBITUÁRIO 2/09/2020 a 10/09/2020

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

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

eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

DIVULGAÇÃO

GREICY 
WESCHENFELDER, 
secretária de Educação de 
Encantado, sobre a volta às 
aulas presenciais

@jornalopiniaovaledotaquari

>> 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

“Queremos 
evitar o 
abre e 
fecha”

MACONHA NÃO!

Mais uma vez 
utilizando-se 
da prerrogativa 

do cargo e do discurso 
apocalíptico da pandemia 
para gerir a Câmara 
dos Deputados a seu 
bel prazer e, contando 
com a ausência de 
debates presenciais e as 
naturais pressões que se 
estabelecem em temas 
polêmicos, Rodrigo 
Maia deve colocar 
nos próximos dias em 
votação um projeto de 
lei que autoriza o plantio 
da maconha para uso 
medicinal no Brasil. 
Apesar da Casa Legislativa 
ter acordado que somente 
pautas relacionadas à 
Covid-19 entrariam em 
sufrágio, mais uma vez 
um tema que incidirá 
diretamente na população 
será votado virtualmente.

Essa proposição, 
aparentemente bem-
intencionada em prol 
da saúde, esconde 
subterfúgios que tendem 
a colocar o país como 
um narco-Estado de 
expressão mundial e o 
maior fornecedor de 
maconha do planeta.  
As grandes empresas 
mundiais, que se 
bene� ciam com a venda 
da cannabis e seus 
derivados, estão fazendo 
um forte lobby junto 
aos parlamentares pela 
aprovação do projeto, 
porém, tão poderoso 
quanto essas indústrias, 
o narcotrá� co também 
aguarda ansioso pela 
aceitação da matéria, 
visando um próximo 
passo, já defendido por 

muitos, da liberação 
da droga para o uso 
recreativo.  

O fato é 
que, no Brasil, 
aproximadamente 
quatro mil crianças 
usam medicamento a 
base de cannabidiol, ou 
CBD, e tal remédio já é 
permitido pela Anvisa, 
com possibilidade 
de, em breve, ser 
disponibilizado 
pelo SUS, conforme 
tramitações que 
ocorrem no Ministério 
da Saúde. Os efeitos 
positivos nesses 
tratamentos contra 
convulsões e outras 
mazelas, utilizam 
apenas o CBD da 
planta e não o THC, 
princípio ativo que 
causa confusão 
mental, euforia e é 
viciante. Portanto, 
não há justi� cativa 
razoável para aprovar 
tal proposição sendo 
que os pacientes já 
são atendidos com o 
fornecimento atual.  

O que está se 
desenhando é a 
consolidação do 
Brasil como celeiro da 
maconha mundial com 
consequências danosas 
à sociedade, através 
da utilização, pelo 
narcotrá� co, de brechas 
na lei para abastecer os 
pontos de drogas com 
o produto produzido 
no país. Mesmo com 
as limitações que a 
propositura contempla, 
sabemos que haverá 
uma facilidade maior 
quanto a plantio da erva 
e, consequentemente, 
esse espaço será ocupado 
pelos criminosos. 

Precisamos 
estar atentos às 
próximas sessões 
da Câmara Federal 
e, urgentemente, 
cobrarmos dos nossos 
deputados locais 
que não aprovem tal 
medida progressista, 
que permitirá, em 
curto espaço de tempo, 
virarmos uma Nação 
ainda mais vítima da 
droga e da violência 
decorrente dela...

rotativo
Usuários do estacionamento rotativo de Encantado estão indignados com o 

número reduzido de funcionários responsáveis pela cobrança da tarifa.

Lixo
Moradores do bairro Navegantes, em Encantado, relatam que há lixo 

decorrente da enchete de julho que ainda não foi recolhido.

02/09 – Olga Sartori Capitânio, 91 anos.
Cemitério do Bairro São José, Encantado. Funerária Mazzarino.

05/09 – Antônio Bertinatto, 73 anos.
Cemitério de Campinhos, Roca Sales. Funerária Delano.

06/09 – Fioravante Pezzi, 82 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

07/09 – Maria Cipriani Casagrande, 95 anos.
Cemitério da Barra das Contas, Muçum. Funerária Garibotti.

07/09 – Janete Maria Oglion Pianezzola, 41 anos.
Cemitério de Doutor Ricardo. Funerária Arezi.

08/09 – Sérgio Asquidamini, 71 anos.
Cemitério de Sapucaia do Sul.

08/09 – Aldemar Kun.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Arezi.

08/09 – Dário José Dias, 64 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.

09/09 – Maurina Freire Silva, 40 anos.
Cemitério de Linha São Roque, Encantado. Funerária Mazzarino.

09/09 – Antônio Ernesto Buffon, 58 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.
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1. Santos Dumont almoçava três 
vezes por semana na casa da Princesa 
Isabel, em Paris.

2. A ideia do Cristo na montanha 
do Corcovado partiu da Princesa 
Isabel.

3. A família imperial não tinha 
escravos. Todos os negros eram 
alforriados e assalariados em todos os 
imóveis da família. 

4. D. Pedro II tentou, junto ao 
parlamento, a abolição da escravatura 
desde 1848. Uma luta contra os 
poderosos fazendeiros por 40 anos.

5. D. Pedro falava 23 idiomas, 
sendo que em 17 era fluente.

6. A primeira tradução do clássico 
árabe Mil e Uma Noites foi feita por 
D. Pedro II, do árabe arcaico para o 
português do Brasil.

7. D. Pedro II doava 50% de sua 
dotação anual para instituições de 
caridade e incentivos para a educação, 
com ênfase nas ciências e artes.

8. A princesa Isabel recebia com 
bastante frequência amigos negros 
em seu palácio nas Laranjeiras, 
para saraus e pequenas festas. Um 
verdadeiro escândalo para a época.

9. Na casa de veraneio em 
Petrópolis, a Princesa Isabel ajudava 
a esconder escravos fugidos e 
arrecadava dinheiro para alforria-los.

10. D. Pedro II fez um empréstimo 
pessoal a um banco europeu para 
comprar a fazenda que abrange hoje 
o Parque Nacional da Tijuca. Em uma 
época em que ninguém pensava em 
ecologia ou desmatamento. E mandou 
reflorestar toda a grande fazenda de 
café com mata atlântica.

11. Quando D. Pedro II subiu ao 
trono em 1840, 92% da população 
brasileira era analfabeta. Em seu 
último ano de reinado, 1889, essa 
porcentagem era de 56%, devido 
ao seu grande incentivo à educação 
e construção de faculdades e 
principalmente de inúmeras escolas 
que tinham como modelo o excelente 
Colégio Pedro II.

12. A Imperatriz Teresa Cristina 
cozinhava as próprias refeições diárias 
da família imperial apenas com a 
ajuda de uma empregada (paga com o 
salário de D. Pedro).

13. Em 1880 o Brasil era a 4ª 
economia do Mundo e um dos 
maiores impérios da história.

14. Entre 1860-1889 a média de 
crescimento econômico foi de 8,81% 
ao ano.

15. Em 1880 eram 14 impostos.
16. Entre 1850-1889 a média da 

inflação era 1.08% ao ano.

17. Em 1880, a moeda brasileira 
tinha o mesmo valor do dólar e da 
libra esterlina.

18. Em 1880, o Brasil tinha a 
segunda maior e melhor marinha do 
mundo, perdendo apenas para a da 
Inglaterra.

19. Entre 1860-1889, o Brasil foi 
o primeiro país da América Latina 
e o segundo no mundo a ter ensino 
especial para deficientes auditivos e 
deficientes visuais.

20. Em 1880, o Brasil era o maior 
construtor de estradas de ferro 
do mundo, com mais de 26 mil 
quilômetros.

21. A imprensa era livre, tanto para 
pregar o ideal republicano quanto 
para falar mal do nosso Imperador.

22. O maestro e compositor Carlos 
Gomes, autor de O Guarani, foi 
sustentado por Pedro II até atingir 
grande sucesso mundial.

23. Pedro II mandou acabar 
com a guarda chamada Dragões da 
Independência por achar desperdício 
de dinheiro público. Com a república 
a guarda voltou a existir.

24. A mídia ridicularizava a figura 
de D. Pedro II por usar roupas 
extremamente simples, e pelo descaso 
no cuidado e na manutenção dos 
palácios da Quinta da Boa Vista e 
Petrópo-lis. Pedro II não admitia 
tirar dinheiro do governo para tais 
futilidades. Alvo de charges quase 
diárias nos jornais, mantinha total 
liberdade de expressão e nenhuma 
censura.

25. D. Pedro andava pelas ruas 
de Paris em seu exílio sempre com 
um saco de veludo no bolso com 
um pouco de areia da praia de 
Copacabana. Foi enterrado com ele, 
em Paris.  

Fonte: Biblioteca Nacional RJ, IMS 
TRJ, Diário de Pedro II - O, Acervo 
Museu Imperial de Pe-trópolis RJ, 
IHGB, FGV, Museu Nacional RJ, 
Biografia de José Murilo de Carvalho.

Cali Schâffer 
advogado e 
integrante da  
Academia 
Literária Vale 
do Taquari

PESQUISA

FATOS HISTÓRICOS QUE 
NOSSOS PROFESSORES 
DE HISTÓRIA NÃO NOS 
ENSINARAM 

Mensagem pelo falecimento de

BEATRIZ DOS SANTOS
Primeiramente, temos que 

agradecer a Deus pelos 75 
anos da dona Beatriz.

Eu sou a ressurreição, a 
verdade e a vida. Aquele que 
crê em mim, mesmo se houver 
morrido viverá. 

“Enquanto estivemos ao 
seu lado, tivemos uma vida 
linda e plena. Por isso, só 
temos a lhe agradecer 
pela sua adorável presença 
em nosso dia a dia. 
Nunca é fácil a despedida, 
mas temos a certeza que a dor, com o tempo, 
vai diminuir e a saudade vai tranquilizar nossos 
corações.” 

Com esta mensagem, o seu esposo Adroaldo Valdir 
dos Santos, filhos Claudia, João e Rafael agradecem 
ao Hospital Santa Terezinha e seu corpo clínico e, em 
especial, ao Dr. Samir, aos amigos, vizinhos e parentes 
que ajudaram neste momento de tristeza e dor.

Logo que a pandemia do 
Coronavírus começou a atingir a 
população, a Cooperativa Dália 
Alimentos elencou um plano 
de ação com várias medidas de 
enfrentamento e combate à doença. 
Uma delas foi determinar um número 
de clientes dentro do supermercado, 
tanto em Encantado quanto em 
Arroio do Meio, a adoção das práticas 
essenciais pelos funcionários, como 
o uso de máscara, de viseira e de 
álcool gel 70% para a higienização 
de mãos e também de carrinhos e 
cestinhas, além de e obedecer ao 
distanciamento entre as filas.  

Uma das medidas adotadas 
à época também foi a de fechar, 
temporariamente, o Bistrô Dália, 
localizado junto ao mezanino 
do Supermercado de Encantado. 
Contudo, cumprindo a todas as 
regras de funcionamento diante da 
pandemia, emitidas pelos órgãos 
de saúde, no dia 1º de setembro o 
Bistrô Dália foi reaberto, seguindo a 

todos os protocolos de higienização 
e distanciamento mantidos pela 
empresa desde o início do mês de 
março. O funcionamento do Bistrô 
é das 8h30min às 18h30min, sem 
fechar ao meio-dia, de segunda-feira 
a sábado.  

A capacidade de acomodação, que 
antes era de 40 pessoas, foi reduzida 
para 16 pessoas simultaneamente, 
com a remoção de algumas mesas e 
cadeiras para evitar a aglomeração e 
a circulação de clientes. O cardápio 
continua o mesmo, com doces e 
salgados preparados pela seção 
padaria do supermercado Dália, além 
de cafés saborizados, bebidas, sucos, 
sorvetes, entre outros itens num 
espaço aconchegante e climatizado 
para desfrutar de um café da manhã, 
almoço e lanche, além de encontros, 
happy-hour e reuniões informais. O 
ambiente conta com música ambiente 
e acesso à wi-fi. Visite o Bistrô Dália, 
um ambiente seguro e delicioso para 
completar o seu dia.

Dália Alimentos  

Bistrô Dália reabre ao 
público seguindo as 
normas de segurança
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

O Movimento 
Tradicionalista Gaúcho 
do Rio Grande do Sul 
iniciou, por meio da vice-
presidência campeira, as 
tratativas para criação do 
Departamento de Bem-
estar Animal. Segundo 
o vice-presidente titular 
da pasta, Adriano 
Pacheco, a iniciativa tem 
por objetivo criar uma 
estrutura quali� cada 
de atendimento às 
entidades tradicionalistas 
que são realizadoras 
de eventos campeiros e 
também sistematizar o 
processo de orientação 
quanto à saúde não 
apenas de cavalos, mas 
também de bovinos. Essa 
preocupação iniciou 
ainda no ano passado, 
na gestão do ex-vice 
presidente Campeiro 
Vanderlei da Rosa.

Para auxiliar no 
processo de implantação 
do Departamento, 
Pacheco convidou o 
médico veterinário 

Henrique Noronha, 
que tem mais de dez 
anos de experiência, 
especialmente por meio 
da ABCCC – Associação 
Brasileira de Criadores 
de Cavalos Crioulos. 
Para Noronha, bem-
estar animal é uma 
ciência, fundamentada 
em pesquisa, e que traz 
para a sociedade como 
um todo a garantia 
de que, nos eventos 
tradicionalistas, os 
animais estão sendo bem 
tratados.

Segundo Adriano, 
uma das primeiras etapas 
para implantação do 
Departamento é realizar 
um amplo diálogo com as 
regiões tradicionalistas, 
formatando um 
panorama preliminar 
sobre a estrutura e 
condições do bem-estar 
animal no Rio Grande do 
Sul. Segundo Noronha, 
no Estado já se avançou 
bastante na área, com 
parâmetros e critérios 

TRADICIONALISMO

MTG inicia tratativas para 
criação do Departamento de 
Bem-estar Animal

bastante claros, porém 
é possível avançar ainda 
mais.

“É importante 
trazermos esse assunto 
às discussões. O bem-
estar animal é um clamor 
da sociedade”, analisa 
Noronha. Segundo 
ele, demonstrar que o 
MTG trata o assunto 
com responsabilidade 
é uma forma, também, 
de proteger os eventos 
tradicionalistas.

Um dos trabalhos do 
departamento, a partir 

do diagnóstico, será criar 
regramentos, bem como 
acompanhar e auxiliar 
na sua aplicação. “O 
nosso ponto de partida 
será sempre a qualidade 
de vida e segurança 
dos animais, honrando 
nossa história e tradição”, 
a� rma Noronha. 
Segundo ele, foi um 
motivo de alegria muito 
grande receber o convite 
para auxiliar na criação 
do Departamento. O 
trabalho do veterinário é 
voluntário.

VETERINÁRIO HENRIQUE NORONHA

Volta às 
aulas 
presencias 
será em 
outubro 

Conversei ontem 
com a secretária 
municipal de Educação, 
a professora Liane 
Werner Capa-longa. 
Ela me assegurou que 
o retorno às aulas 
presenciais na rede 
municipal, estadual e 
particular será a partir 
do próximo mês. Ainda, 
conforme a  secretária, 
o retorno se dará pri-
meiro pelos alunos do 
ensino fundamental. 

valorização do 
comércio local

Com o movimento do comércio se recuperando 
aos poucos, mas ainda longe de atingir os patamares 
pré-pandemia, a CIC Roca Sales reforça a campanha 
de valorização do comércio local. Segundo o presidente 
da entidade, Renato de Vargas, esse é o momento 
de se con-sumir produtos e serviços na cidade. Ao 
comprar no comércio roca-salense, o cidadão pro-
move o desenvolvimento do município, contribuindo, 
principalmente, para a manutenção e abertura de novos 
postos de trabalho.

Univates e município 
firmam convênio

A Universidade do Vale do Taquari (Univates), por 
meio da diretoria de Serviços em Saúde (DSS), � rmou 
um convênio com o município de Roca Sales, por meio 
do qual a instituição realizará exames e consultas à 
população da cidade nos espaços de saúde da Univates. 
O convênio contempla atendimentos no Centro 
Clínico, Laboratório de Análises Clínicas, Ambulatório 
de Nutrição, Laboratório de Fisiologia do Exercício e 
Serviço Especializado de Psicologia para a população 
da cidade de maneira direta. O Centro Clínico Univates 
foi inaugurado em 2016, e a oferta das especialidades 
médicas foi ampliada ao longo do tempo. Hoje são 
20, além de serviços especiais, vinculados ao Saúde 
Univates, como serviços de Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Serviço Social e Biomedicina, os quais 
compõem a equipe multipro� ssional e contribuem para 
o cuidado integral em saúde. 

Liberado FGTS 
atingidoS pela cheia 

A Caixa Federal liberou o FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) para os traba-lhadores que 
foram atingidos pela cheia do Rio Taquari, em julho. O 
encaminhamento do pedido será todo realizado pelo 
aplicativo, sendo dessa forma, o trabalhador deverá 
possuir comprovante de endereço em seu nome, 
atestando que foi atingido pela cheia, acompanha-do de 
documento com foto (Identidade, carteira de motorista 
ou carteira de trabalho) e CPF. É necessário que o 
trabalhador que requerer possua e-mail, número de 
celular e comprovante de residência em seu nome (caso 
não possua, deverá se encaminhar na Prefeitura, que 
realizará uma declaração que comprove isso, conforme 
documentação do trabalhador). O trabalhador que tiver 
dúvidas ou di� culdades para encaminhar o auxilia pode 
agendar atendimento com  o CRAS através do telefone 
3753.2208.

Levantamentos da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) mostram que as 
exportações brasileiras de carne 
suína (considerando todos os 
produtos, entre in natura e 
processados) totalizaram 98,5 mil 
toneladas em agosto. Com este 
número, os embarques do setor 
superam em 89,2% o volume 
registrado no mesmo mês de 2019, 
com 52 mil toneladas.

A receita em dólar do setor 
também é positiva, com US$ 209,2 
milhões, número que supera em 
90,7% o saldo obtido no mesmo 
período de 2019, com US$ 109,7 
milhões. 

No acumulado do ano, as 
vendas de carne suína totalizaram 
678,3 mil toneladas, volume 
44,37% superior ao registrado 
entre janeiro e agosto do ano 
passado, com 469,8 mil toneladas.   

No mesmo período, a receita de 
exportações totalizou US$ 1,488 
bilhão, número 54,5% superior 
ao registrado em 2019, com US$ 
963,2 milhões.

“A alta nas exportações é 
compensada com uma elevação 
prevista na produção interna 
de carne suína, mantendo em 
patamares estáveis a oferta para 
o mercado interno.  O ganho em 
receita cambial reduz os fortes 
impactos causados pela alta 
dos grãos e pelos investimentos 
feitos para o enfrentamento 
da pandemia. As perspectivas 
positivas para o setor devem se 
manter nos próximos meses”, 
avalia Ricardo Santin, presidente 
da ABPA.

A Ásia segue como carro-chefe 
das exportações do setor de suínos. 
Principal importadora da carne 
suína do Brasil, a China importou 
em agosto 50,7 mil toneladas, 
volume 168% maior em relação 
ao embarcado no mesmo mês de 
2019.  Outro destaque foi Hong 
Kong, com 14 mil toneladas 
(+48%). No comparativo mensal, 
Vietnã assume o terceiro posto 
entre os importadores do produto 
brasileiro, com 9,5 mil toneladas 
em agosto frente as menos de 800 

toneladas no mesmo período do 
ano passado. Cingapura também 
elevou suas compras, com 4,4 mil 
toneladas (+166%). 

Nas Américas, as vendas para o 
Chile são o destaque, com 3,7 mil 
toneladas em agosto (+4%).

abpa

Exportação de carne suína 
cresce 54,5% em 2020

santim é o 
presidente da ABPA

DIVULGAÇÃO
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Muçum deverá ter três 
candidatos a prefeito
Eleições PSDB e PP 

No sábado (05) o Partido Progressista (PP) e 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 
realizaram a convecção onde rati� caram os nomes 
dos pré-candidatos a prefeito Alex Colossi e vice-
prefeito Adair Villa. 

Vereadores 
Os partidos também indicaram a nominata dos pré-

candidatos a vereador: 
Nominata PP: Beto Barronio; Elton Pezzi; Gabriel 

Conte; Katia Buza, Leno de Souza; Lili Girardi; 
Márcio Versetti, Profe Silvia Pelegrini e Robson 
Araujo. 

Nominata do PSDB: Ivana Lopes; Jonas Boaro; 
Gilmar Marcolin; Marcos Bastiani; Maria Onilda 
Rodrigues, Maristela Pasqualetto, Renato Berte; 
Renato Zortéa; Samuel Pertille e Vlademir Koneche� 

Eleições MDB e PSD
No domingo (06), foi a vez do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e Partido Social 
Democrático (PSD) indicar os nomes dos pré-
candidatos a prefeito recaindo a Mateus Giovanoni 
Trojan (MDB) e Amarildo Baldasso (PSD) para vice-
prefeito.

Vereadores 
Os partidos também indicaram os pré-candidatos 

a vereador: 
Nominata MDB: Alex Sandro José de Souza 

(Chuleta); Alice Diesel; Carlos Eduardo Ulmi; 
Cristian Müller; Fábio Weber Michelon; Gilvonei 
Christofoli Fusiger; Grasiela Devitte Fontana; Luiz 
Antônio Bassetto (Belo); Marciano Brandão; Mauro 
Antônio Cipriani; Paulo César Belotti (Capela); 
Rafaela Dalmolin Picoli; Salete Betinardi e Tatiane 
Nunes Corrêa Baldo. 

Nominata PSD: Alex Fronchetti (Leli); Leonardo 
Bagnara e Marines Pasqualetto.

Partido Liberal
Conforme o presidente do PL de Muçum Alcir 

Paulo Brustolin, o partido irá disputar as eleições à 
majoritária e proporcional. Com o lema “Coligação 
com a comunidade. Um novo jeito de governar” o 
partido reúne os � liados no próximo domingo (13). 
Brustolin e Leonardo Bastiani “Maninho” são os pré-
candidatos a prefeito e vice, cabendo ainda de� nir a 
nominata de pré-candidatos a vereadores.

Partido dos Trabalhadores 
Em contato com o tesoureiro do PT, Sadi Barronio, 

fomos informados que o partido deverá realizar 
reunião, no início da próxima semana, para de� nir o 
futuro. Conforme o tesoureiro, o partido não deverá 
lançar candidatos a majoritária e proporcional. 

Partido Democrático 
Trabalhista 

O PDT adotou neutralidade no processo eleitoral. 
Conforme o presidente da agremiação Marcelo 
Pedretti, neste ano o partido não terá candidato a 
majoritária e proporcional. 

Retomada 
Após atender ao 

público por várias 
semanas por telefone ou 
e-mail, a prefeitura de 
Muçum voltou a atender 
de forma presencial. O 
atendimento está sendo 
efetuado obedecendo 
os critérios de saúde e 
em turno único, das 7h 
às 13h. Lembrando que 
a secretaria da Saúde, 
departamento de água 
e energia elétrica não 
obedecem ao turno 
único. 

Alevinos 
A secretaria de Agricultura e Produção, juntamente 

com a Emater RS/Ascar de Muçum, estão aceitando 
encomenda de alevinos de carpas: capim, cabeça 
grande, prateada, colorida e húngara além de lambaris, 
grumatã, tilápias, cascudo, pacú, piava e dourado até o 
dia 09 de outubro. 

Reforma 
Tributária 
Estadual: 
EU VOTO NÃO!

Tramita na Assembleia 
Legislativa gaúcha projeto 
de lei que de� ne uma 
reforma tributária no 
Estado. O deputado Edson 
Brum (foto), que sempre 
votou contra o aumento de 
impostos, mesmo quando foi 
da base aliada do governo, 
mantém posicionamento 
contrário a reforma. 
Conforme o parlamentar, 
“o agronegócio, setor que tem registrado crescimento e impulsionado a 
economia de nosso país, será profundamente prejudicado pelo projeto de 
Reforma Tributária apresentado pelo governo estadual caso seja aprovado. 
Não podemos aceitar que o nosso produtor e a nossa produtora rural 
paguem esta conta!”, destacou. 

Entrevista 
Falando a reportagem da Rádio Encantado, o deputado argumentou 

que esta proposta do governador Eduardo Leite “nada mais é que meter 
a mão no bolso do cidadão. Para a região do Vale do Taquari será muito 
pesada porque aumenta exatamente em produtos que são fabricados ou 
industrializados aqui. Ovos, leite e pão passará de zero de impostos para 
12% em 2021 e 17 % a partir de 2022. A erva mate passará dos atuais 7% 
para 12% no primeiro ano e 17% a partir de então. O setor de carnes, 
fretes, o arroz e feijão vai subir. Isso vai provocar aumento do custo para 
as famílias, pois estamos saindo de estiagem, enchente sem contar a 
pandemia”, frisou. 

Competitividade 
“Com este aumento poderemos ter problemas de competitividade das 

empresas. Por exemplo, a Dália vai conseguir entregar leite e derivados, 
além das carnes em grandes centros do país mantendo a competitividade. 
Lembrando que os impostos de outros estados são menores que os nossos. 
Poderemos ter mais demissões, mais desemprego. Também estão sendo 
aumentados todos os insumos agropastoris como medicamentos, produtos 
veterinários e adubos. Os remédios vão aumentar”, lamenta Brum. 

Imposto 
sobre 
propriedade 
de veículos 
automotores 

Brum também 
fez uma análise 
referente ao IPVA. 
“Vai aumentar de três 
para três e meio por 
cento. Isso representa 
mais de 16,7% de 
acréscimo. Imagina 
uma transportadora? 
Quanto mais terá que 
pagar no ano? Esse 
valor será repassado 
para o custo do frete. 
Mais uma vez o 
consumidor vai pagar. 
O pagamento do 
imposto sobre veículos 
com mais de 20 anos 
é outra barbaridade. 
Imagina quem tem um 
carro antigo que utiliza 
para trabalhar como 
pintor, eletricista, 
encanador ou serviços 
gerais, hoje é isento de 
IPVA e terá que pagar 
o tributo até o carro 
completar 40 anos”, 
enaltece.

GOOGLE IMAGENS

Trevo
No trevo de acesso à Muçum, felizmente ocorreu a 

recolocação das placas. 

DIVULGAÇÃO
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Eleições de Encantado
PP DEFINIDO, MAS FALTA 
O VICE DA COLIGAÇÃO

Apesar de novos lances, a eleição de Encantado ainda 
apresenta algumas indefinições. Porém, conforme já 
divulgado o PP vai com a dobradinha Enoir Cardoso 

para prefeito e o ex-prefeito Paulo Costi de vice. Já na coligação 

de reeleição do prefeito Adroaldo Conzatti (PSDB) surgiram 
novidades com o MDB surpreendendo ao romper com o chamado 
G5 (MDB, PDT, PTB, PSB e PT). Tudo ficou para as convenções de 
amanhã (12) e domingo (13).

MDB MUDA DE POSIÇÃO E SE AFASTA DO G5
Na quarta-feira (9) uma reunião entre os 

representantes do  chamado G5 (MDB, PTB, 
PDT, PSB e PT) foi convocada com o objetivo dos 
partidos debaterem a indicação de um vice na 
coligação, para a reeleição do prefeito Adroaldo 
Conzatti (PSDB). No entanto, foram surpreendidos 
pela manifestação do presidente do MDB, vereador 
Claudio Roberto do Santos, que apresentou uma 
mudança de posição do partido, rejeitando a ideia 
de escolher um nome entre as siglas a ser proposto 
ao prefeito Conzatti, visando compor a chapa como 
vice-prefeito. O MDB tentou impor o nome do 
vereador Celso Cauduro, como candidato à vice-
prefeito. Com a indicação do MDB, os partidos 
esperavam chegar a um consenso juntamente com 
os nomes que já foram apresentados de Jonas Calvi 
(PTB) e do vereador Luciano Moresco (PT). Ao 
colocar a imposição do vice, e sem aprofundar 
o debate ou discorrer sobre justi� cativas à nova 
postura, o presidente do MDB apenas frisou que a 
Executiva entendeu que seu partido não poderia 
abrir mão de ter seu representante como vice. 
Diante da situação, o MDB se afastou do grupo. 
Cabe recordar que o MDB e as demais agremiações 
do G5formaram o embrião que levantou o processo 
inicial de consenso que visava integrar todos os 
partidos numa candidatura única. Mas, o consenso 
não vingou, e o grupo passou a negociar com o 
prefeito Conzatti e com o PP.

COMPROMISSO
Na evolução das conversações, após o naufrágio do 

consenso, o G5 se � xou na coligação com a reeleição 
do prefeito Conzatti. Segundo interlocutores 
desses partidos, o atual prefeito concordou com 
as reivindicações e as considerações do grupo, 
visando realizar algumas mudanças na gestão. As 
mudanças passariam na forma de agir do Chefe 
do Executivo para que seja menos concentrador, 
dividindo as responsabilidades da gestão, com o 
vice e secretários, concedendo maior espaço na 
administração, em áreas como educação e saúde, e 
ampliar a participação dos Conselhos Municipais. E 
acima de tudo estimular a implantação de programas 
de desenvolvimento de longo prazo para Encantado. 
Por outro lado, os partidos aceitaram as exigências 
de Conzatti de continuidade de alguns projetos 
objetivando incentivar projetos que oportunizem 
uma visão para as gerações futuras de melhores 
condições  econômicas e sociais em áreas de 
inovação e tecnologia, inclusive com contatos já 
iniciados com instituição italiana. Neste pacote, o 
G5 defendeu que a composição da coligação não 
deve envolver a distribuição de cargos e secretarias, 
estabelecendo uma forma de dirigir o município com 
base na austeridade e na racionalidade na aplicação 
de recursos.

VICE-PREFEITO 
DA COLIGAÇÃO

Ainda ontem, o agora 
G4 – após a defecção 
do MDB – reuniu-se 
com o prefeito Adroaldo 
Conzatti debatendo a nova 
situação. Ficou de� nido 
que nesta sexta-feira (11), 
os partidos do G5 vão se 
reunir e, provavelmente, 
con� rmarão a indicação 
dos nomes de Jonas Calvi 
e Luciano Moresco, para a 
consideração do prefeito. 
No entanto, ainda existe 
a possibilidade, levantada 
pelos envolvidos na 
negociação, de que o MDB 
possa rever sua posição 
e reapresentar um nome 
para a avaliação dos demais 
partidos e participar do 
processo de escolha de um 
nome a ser proposto na 
coligação com o prefeito 
Adroaldo Conzatti. E 
isso deve ser de� nido até 
domingo (13), quando 
PSDB, MDB, PTB, PDT, 
PSB e PT realizarão suas 
convenções.

REJEIÇÃO
Certamente ninguém do 

sta�  do prefeito Conzatti 
irá admitir, mas nos 
bastidores existem muitas 
restrições – não pessoais - 
ao nome do vereador Celso 
Cauduro. Acontece que em 
sua atuação parlamentar 
na Câmara de Vereadores 
foi um dos principais 
opositores e críticos da 
Administração de Conzatti. 
E na política esse tipo 
de postura sempre deixa 
ressentimentos. Se não for 
do próprio prefeito, é dos 
seus principais assessores. 
Não se discute se as críticas 
foram justas ou exageradas. 
É função dos vereadores 
� scalizar a atuação do 
Executivo, pois  são eleitos 
com esse objetivo.

PP CONFIRMA ENOIR E PAULO
Sem contrariar as previsões, os Progressistas devem 

o� cializar em sua convenção neste sábado de manhã 
(12), na Câmara de Vereadores, as candidaturas a 
prefeito de Enoir Cardoso, tendo como vice o ex-
prefeito Paulo Costi. Em conversa com a coluna, 
ontem, o próprio Paulo Costi, presidente do partido, 
reiterou que o PP poderia ainda formalizar alguma 
coligação. Mas, admitiu que, embora o PP gostaria 
de compor com outra agremiação, está preparado e 
trabalhando pela candidatura de uma chapa pura, 
mesmo evitando citar nomes. Uma importante 
liderança do partido praticamente con� rmou a 
dobradinha Enoir-Paulo, observando inclusive que o 
partido já trata da organização da campanha. Já Paulo 
Costienfatizou que, apesar de ter conhecimento de 
possíveis impasses na coligação do prefeito Adroaldo 
Conzatti, até com restrições a nomes de candidatos 
a vice, observou que sua preocupação é com o 
PP que está unido e motivado para a campanha. 
Obviamente, o ex-prefeito sabe que as di� culdades 
do adversário pode favorecer o PP na medida que os 
descontentes migrem seu apoio à sigla. Reiterou que 
isto já vem ocorrendo, mesmo antes das de� nições 
das candidaturas. Disse que inclusive pré-candidatos 
a vereador, já manifestaram sua disposição de não 
se incorporarem à campanha da coligação. Neste 
sentido, é bom lembrar que estão proibidas as 
coligações para a Câmara de Vereadores, com cada 
partido apresentando sua própria nominata.

BOLSONARO E 
AS PESQUISAS

Recentes pesquisas sobre intenção de voto para 
presidente mostraram ampla vantagem de Bolsonaro. 
Meu colega aqui do Opinião, Éder Boaro, já tratou 
desse tema. Os favoráveis a Bolsonaro apontam 
os acertos do Governo, enquanto seus adversários 
insinuam que o Governo está “comprando” o apoio 
dos mais necessitados. Analistas independente 
atribuem a popularidade do presidente não apenas 
pelo auxílio emergencial da pandemia, mas a conexão 
de Bolsonaro com seu eleitorado pela defesa dos 
valores tradicionais e religiosos, ou seja na pauta 
de costumes, importante para os seus eleitores. As 
elites culturais, críticas do Presidente, não entendem 
que a base de apoio de Jair Bolsonaro quer políticas 
públicas que valorizem a família e a ordem. Na sua 
campanha eleitoral, Bolsonaro soube explorar pontos 
que tocaram a população: desrespeito a religiosidade; 
subversão dos papéis familiares tradicionais, 
incentivo à promiscuidade, idolatria a bandidagem e 
ridicularização de quem anda na linha.
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Sicredi Região dos Vales libera 
R$ 43 milhões em Pronampe para 
910 empresas da região

Reinvestir os 
recursos que administra 
localmente, incentivando 
o desenvolvimento das 
comunidades e da região 
onde está presente, 
faz parte da forma de 
atuação do Sicredi Região 
dos Vales, assim como 
incentivar e viabilizar 
os investimentos nas 
atividades econômicas 
dos associados, 
fomentando o 
desenvolvimento da 
região, das empresas e 
das pessoas, gerando 
oportunidades e 
crescimento a todos.

Através do crédito, 
uma das mais 
importantes ferramentas 
de desenvolvimento 
econômico e social, o 
Sicredi Região dos Vales 
atendeu 910 empresas 
nos 18 municípios da 
sua área de atuação, com 
um montante de R$ 43 
milhões liberados por 
meio da linha de crédito 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), 
destinado ao 
desenvolvimento e o 
fortalecimento dos 
negócios.

Os créditos obtidos 
via Pronampe pelos 

associados do Sicredi, 
foram utilizados 
principalmente para 
capital de giro e 
investimentos. Isso 
permitiu, por exemplo, 
a aquisição de máquinas 
e equipamentos, a 
realização de reformas 
e pagamentos de 
despesas operacionais, 
como salário dos 
funcionários, contas 
de água, luz e aluguel, 
compra de matérias 
primas e mercadorias, 
entre outras finalidades. 
O prazo máximo de 
pagamento das operações 
contratadas no âmbito do 
programa é de 36 meses 
e a carência é de até oito 
meses, a uma taxa de 
Selic mais 1,25% ao ano.

O diretor executivo 
da Cooperativa, 
Roberto Scorsatto, 
avalia a concessão destes 
recursos como muito 
importante e significativo 
para a economia local 
“Estar ao lado das 
empresas da nossa 
região, incentivando o 
desenvolvimento das 
suas atividades, é nosso 
compromisso como 
instituição financeira 
cooperativa. O intuito 
do Sicredi foi atender 
o maior número de 

empresas possível. 
Independente do 
momento econômico, 
os associados do Sicredi 
Região dos Vales sabem 
que podem contar 
conosco para viabilizar 
seus projetos”, destaca 
Scorsatto.

Em Encantado, 
foram investidos R$ 8,9 
milhões. Conforme os 
gerentes das agências 
locais, Fábio Pretto 
e Roni Botega, esta 
ação foi primordial 
e reforça a forma de 
atuação do Sicredi: 
“os valores liberados 
para 186 empresas do 
município possibilitaram 
a manutenção e a 
criação de empregos, 
novas oportunidades, 
gerando mais renda 
e movimentando 
a economia local”, 
destacam.

“O intuito do Sicredi foi atender o maior número de empresas 
possível. Independente do momento econômico, os associados do 
Sicredi Região dos Vales sabem que podem contar conosco para 

viabilizar seus projetos.”

ROBERTO SCORSATTO

EM ENCANTADO FORAM INVESTIDOS r4 8,9 MILHÕES

DIVULGAÇÃO
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Poderes do Estado se unem para 
incentivar a doação de órgãos

Difundir a importância da doação 
de órgãos e tecidos e estimular as 
famílias a conversarem sobre o 
tema são objetivos da campanha De 
Setembro a Setembro. Para atingir um 
maior número de pessoas, a Central 
de Transplantes do Rio Grande do 
Sul pediu apoio de diversos órgãos 
públicos ou representativos para se 
unirem à causa e ajudarem a divulgar 
a campanha, não apenas em setembro, 
mas em todos os meses do ano.

A ideia, de acordo com a 
coordenadora da Central de 
Transplantes, Sandra Coccaro, é 
trabalhar a informação, desmiti� car 
questões referentes à doação e 
sensibilizar a população através do 
diálogo. A campanha também busca 
quali� car o acolhimento aos familiares 
por parte das equipes que trabalham 
nas UTIs dos hospitais noti� cantes no 
processo de doação e transplantes.

“Precisamos ter engajamento 
durante todo o ano e realizar um 
trabalho continuado de esclarecimento 
sobre a possibilidade de se salvar vidas”, 
disse a coordenadora. De acordo com 
ela, os dados históricos mostram uma 
negativa familiar na média de 40%. 
“É esse dado que precisamos mudar”, 
reforça.

Assembleia Legislativa, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Tribunal 
de Justiça e Tribunal de Contas 
serão parceiros para impulsionar e 
ampli� car a campanha. Outra frente 
da campanha, que será realizada em 
parceria com o Conselho Regional 
de Medicina do RS (Cremers), é a 
capacitação dos pro� ssionais de saúde 
para diagnóstico correto da morte 
encefálica (requisito para doação de 
órgãos) e também para lidar com os 
familiares que estão passando por este 
momento de perda.

DIVULGAÇÃO

acesse rdencantado.
com.br e fique bem 

informado 
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ESTADO

Pesquisa sobre coronavírus 
aponta desaceleração da 
pandemia no Rio Grande do Sul

A última etapa do estudo Epidemiologia da 
Covid-19 no RS (Epicovid-RS), pesquisa do governo 
do Estado coordenada pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), aponta desaceleração no ritmo de 
crescimento da prevalência de coronavírus no Rio 
Grande do Sul. Os resultados foram divulgados pela 
coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, 
e pelo reitor da UFPel, Pedro Hallal, por meio de 
transmissão ao vivo nesta quinta-feira (10).

A oitava etapa da pesquisa estima que a proporção 
de pessoas com anticorpos para a Covid-19 é de 
1,38% no Estado (de 1,06% a 1,76%, pela margem 
de erro), o que corresponde a um total de 156.753 
(variação de 120.362 a 200.559) pessoas que têm 
ou já tiveram coronavírus na população gaúcha. 
A proporção é de um caso real de infecção por 
coronavírus a cada 72 habitantes do RS.

“Com a evolução dos estudos sobre o coronavírus, 
pudemos interpretar de outra forma esse resultado. 
Antes, tínhamos a sensação de que essa testagem 
captaria as pessoas que foram expostas ao vírus 
em qualquer momento. A ciência descobriu que 
os anticorpos não duram tanto assim em uma 
intensidade capaz de ser detectada pelo teste. Na 
prática, uma pessoa que foi exposta em março ou abril 
pode dar resultado negativo, porque a quantidade de 
anticorpos não é suficiente para aparecer no teste. 
É um resultado novo da literatura. Não vemos mais 
como o total de pessoas que teve exposição ao vírus, 
e sim como o total de pessoas que teve exposição 
recente ou grave o suficiente para manter anticorpos 
detectáveis até hoje”, detalhou o reitor.

Na testagem anterior, havia um caso positivo a 
cada 55 gaúchos. Na sexta etapa, um caso positivo a 
cada 104 gaúchos. Na quinta, havia um caso positivo 
a cada 214 pessoas; na quarta, um a cada 562 pessoas; 
na terceira, um a cada 454 pessoas; na segunda, um a 
cada 769; e na rodada inicial, um a cada 2 mil.

Os resultados apontam crescimento menor da 
proporção de casos em relação ao registrado entre 
as fases anteriores de coleta de dados. A prevalência 
estimada pela pesquisa saltou de 0,47%, em junho, 
para 0,96%, em julho, atingiu 1,22%, em agosto, e 
teve o menor aumento relativo registrado na etapa 
realizada neste final de semana, com percentual de 
1,38%.

“Temos uma desaceleração da pandemia, que 
continua avançando no Estado, mas em um ritmo 
menor do que enxergamos em outro momento, 
especialmente durante o mês de julho. A pesquisa 
também reflete o que vemos nos nossos boletins 
diários, o que é bom porque mostra que temos várias 
maneiras de aferição da evolução da pandemia”, 
acrescentou Leany Lemos.

Para a coleta dos dados, profissionais da área da 
saúde realizaram 4,5 mil entrevistas e testes rápidos 
para o coronavírus, entre os dias 4 e 7 de setembro, 
em nove cidades (Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Santa 
Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo 
Fundo e Caxias do Sul). Os pesquisadores chamam 
a atenção para a concentração de casos em Canoas 
– dos 62 testes com resultado positivo, 19 são do 
município da Região Metropolitana. Passo Fundo 
teve dez testes positivos, Porto Alegre, nove, e Santa 

Cruz do Sul, seis. Caxias do Sul e Pelotas tiveram 
cinco testes positivos em cada cidade, Santa Maria e 
Uruguaiana tiveram três testes positivos cada, e Ijuí, 
dois positivos.

Para o reitor, os resultados da oitava etapa reforçam 
que a ampliação da testagem no Estado reduziu a 
quantidade de casos não notificados pelas estatísticas 
oficiais. Para cada caso real de infecção, a pesquisa 
estima que exista 1,1 não registrado oficialmente.

“Podemos dizer com tranquilidade que o RS é o 
lugar que mais tem acompanhamento epidemiológico 
do coronavírus em todo o mundo. A prevalência 
no Estado já passou de 1%, estamos em 1,4%, e 
recomendamos a ampliação da testagem, com busca 
ativa das pessoas positivas”, lembrou o reitor. Hallal 
destacou como preocupante a situação da cidade de 
Canoas nesta oitava fase.

A oitava etapa do Epicovid19-RS é a quarta e 
última da segunda fase de aplicação de testes rápidos 
que estabeleceu um intervalo maior entre uma rodada 
e outra. A pesquisa seguiu com a mesma metodologia 
das etapas anteriores. O resultado da sétima etapa, 
realizada entre os dias 15 a 17 de agosto, foi divulgado 
em 20 de agosto.

O governo do Estado – por meio das secretarias de 
Planejamento, Governança e Gestão e da Saúde – está 
em tratativas para que a pesquisa seja renovada para 
pelo menos mais duas fases.

Distanciamento 
Controlado 

Quando comparados à sétima etapa da pesquisa, 
os dados da oitava etapa mostram que o número 
de pessoas que está seguindo as orientações de 
distanciamento social apresentou leve queda: 12,7% 
informou estar sempre em casa. No final de agosto, 
eram 12,8% dos entrevistados.

O número de pessoas que saem diariamente 

cresceu. Eram 32,6% dos entrevistados no final de 
agosto e, agora, foram 33,2%.

A quantidade de pessoas que sai para cumprir 
atividades essenciais, porém, diminuiu: 54,1% dos 
entrevistados saem com essa finalidade. No final de 
agosto, eram 54,6% dos entrevistados.

Em retrospecto, o período em que os entrevistados 
se mantiveram em casa foi quando do resultado da 
primeira etapa da pesquisa, no começo de abril: 21,1% 
dos entrevistados alegaram estar sempre em casa. A 
partir daí, foi possível observar uma tendência de 
queda na permanência no lar.

O inverso ocorreu com as pessoas que alegavam 
sair diariamente: eram 20,6% no começo de abril. Já 
a quantidade de pessoas que saíam para atividades 
essenciais diminuiu: eram 58,3% em abril.

A pesquisa 
O Epicovid19 é coordenado pelo governo do 

Rio Grande do Sul e pela UFPel, mobilizando uma 
rede de 12 universidades federais e privadas: Imed 
Passo Fundo, Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS/Passo Fundo), Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Universidade Federal do Pampa (Unipampa/
Uruguaiana), Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Universidade La Salle (Unilasalle-
Canoas) e Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

As duas fases do estudo somam investimentos de 
R$ 2,1 milhões, com apoio da Unimed Porto Alegre, 
do Instituto Cultural Floresta, também da capital 
gaúcha, do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro, e 
do Banrisul.

Coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, reitor Hallal, e Vânia, intérprete de 
Libras, durante a transmissão nesta quinta

DIVULGAÇÃO

resultados foram divulgados na quinta-feira (10)
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Pesquisa sobre coronavírus 
aponta desaceleração da 
pandemia no Rio Grande do Sul

A última etapa do estudo Epidemiologia da 
Covid-19 no RS (Epicovid-RS), pesquisa do governo 
do Estado coordenada pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), aponta desaceleração no ritmo de 
crescimento da prevalência de coronavírus no Rio 
Grande do Sul. Os resultados foram divulgados pela 
coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, 
e pelo reitor da UFPel, Pedro Hallal, por meio de 
transmissão ao vivo nesta quinta-feira (10).

A oitava etapa da pesquisa estima que a proporção 
de pessoas com anticorpos para a Covid-19 é de 
1,38% no Estado (de 1,06% a 1,76%, pela margem 
de erro), o que corresponde a um total de 156.753 
(variação de 120.362 a 200.559) pessoas que têm 
ou já tiveram coronavírus na população gaúcha. 
A proporção é de um caso real de infecção por 
coronavírus a cada 72 habitantes do RS.

“Com a evolução dos estudos sobre o coronavírus, 
pudemos interpretar de outra forma esse resultado. 
Antes, tínhamos a sensação de que essa testagem 
captaria as pessoas que foram expostas ao vírus 
em qualquer momento. A ciência descobriu que 
os anticorpos não duram tanto assim em uma 
intensidade capaz de ser detectada pelo teste. Na 
prática, uma pessoa que foi exposta em março ou abril 
pode dar resultado negativo, porque a quantidade de 
anticorpos não é suficiente para aparecer no teste. 
É um resultado novo da literatura. Não vemos mais 
como o total de pessoas que teve exposição ao vírus, 
e sim como o total de pessoas que teve exposição 
recente ou grave o suficiente para manter anticorpos 
detectáveis até hoje”, detalhou o reitor.

Na testagem anterior, havia um caso positivo a 
cada 55 gaúchos. Na sexta etapa, um caso positivo a 
cada 104 gaúchos. Na quinta, havia um caso positivo 
a cada 214 pessoas; na quarta, um a cada 562 pessoas; 
na terceira, um a cada 454 pessoas; na segunda, um a 
cada 769; e na rodada inicial, um a cada 2 mil.

Os resultados apontam crescimento menor da 
proporção de casos em relação ao registrado entre 
as fases anteriores de coleta de dados. A prevalência 
estimada pela pesquisa saltou de 0,47%, em junho, 
para 0,96%, em julho, atingiu 1,22%, em agosto, e 
teve o menor aumento relativo registrado na etapa 
realizada neste final de semana, com percentual de 
1,38%.

“Temos uma desaceleração da pandemia, que 
continua avançando no Estado, mas em um ritmo 
menor do que enxergamos em outro momento, 
especialmente durante o mês de julho. A pesquisa 
também reflete o que vemos nos nossos boletins 
diários, o que é bom porque mostra que temos várias 
maneiras de aferição da evolução da pandemia”, 
acrescentou Leany Lemos.

Para a coleta dos dados, profissionais da área da 
saúde realizaram 4,5 mil entrevistas e testes rápidos 
para o coronavírus, entre os dias 4 e 7 de setembro, 
em nove cidades (Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Santa 
Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo 
Fundo e Caxias do Sul). Os pesquisadores chamam 
a atenção para a concentração de casos em Canoas 
– dos 62 testes com resultado positivo, 19 são do 
município da Região Metropolitana. Passo Fundo 
teve dez testes positivos, Porto Alegre, nove, e Santa 

Cruz do Sul, seis. Caxias do Sul e Pelotas tiveram 
cinco testes positivos em cada cidade, Santa Maria e 
Uruguaiana tiveram três testes positivos cada, e Ijuí, 
dois positivos.

Para o reitor, os resultados da oitava etapa reforçam 
que a ampliação da testagem no Estado reduziu a 
quantidade de casos não notificados pelas estatísticas 
oficiais. Para cada caso real de infecção, a pesquisa 
estima que exista 1,1 não registrado oficialmente.

“Podemos dizer com tranquilidade que o RS é o 
lugar que mais tem acompanhamento epidemiológico 
do coronavírus em todo o mundo. A prevalência 
no Estado já passou de 1%, estamos em 1,4%, e 
recomendamos a ampliação da testagem, com busca 
ativa das pessoas positivas”, lembrou o reitor. Hallal 
destacou como preocupante a situação da cidade de 
Canoas nesta oitava fase.

A oitava etapa do Epicovid19-RS é a quarta e 
última da segunda fase de aplicação de testes rápidos 
que estabeleceu um intervalo maior entre uma rodada 
e outra. A pesquisa seguiu com a mesma metodologia 
das etapas anteriores. O resultado da sétima etapa, 
realizada entre os dias 15 a 17 de agosto, foi divulgado 
em 20 de agosto.

O governo do Estado – por meio das secretarias de 
Planejamento, Governança e Gestão e da Saúde – está 
em tratativas para que a pesquisa seja renovada para 
pelo menos mais duas fases.

Distanciamento 
Controlado 

Quando comparados à sétima etapa da pesquisa, 
os dados da oitava etapa mostram que o número 
de pessoas que está seguindo as orientações de 
distanciamento social apresentou leve queda: 12,7% 
informou estar sempre em casa. No final de agosto, 
eram 12,8% dos entrevistados.

O número de pessoas que saem diariamente 

cresceu. Eram 32,6% dos entrevistados no final de 
agosto e, agora, foram 33,2%.

A quantidade de pessoas que sai para cumprir 
atividades essenciais, porém, diminuiu: 54,1% dos 
entrevistados saem com essa finalidade. No final de 
agosto, eram 54,6% dos entrevistados.

Em retrospecto, o período em que os entrevistados 
se mantiveram em casa foi quando do resultado da 
primeira etapa da pesquisa, no começo de abril: 21,1% 
dos entrevistados alegaram estar sempre em casa. A 
partir daí, foi possível observar uma tendência de 
queda na permanência no lar.

O inverso ocorreu com as pessoas que alegavam 
sair diariamente: eram 20,6% no começo de abril. Já 
a quantidade de pessoas que saíam para atividades 
essenciais diminuiu: eram 58,3% em abril.

A pesquisa 
O Epicovid19 é coordenado pelo governo do 

Rio Grande do Sul e pela UFPel, mobilizando uma 
rede de 12 universidades federais e privadas: Imed 
Passo Fundo, Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS/Passo Fundo), Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Universidade Federal do Pampa (Unipampa/
Uruguaiana), Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Universidade La Salle (Unilasalle-
Canoas) e Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

As duas fases do estudo somam investimentos de 
R$ 2,1 milhões, com apoio da Unimed Porto Alegre, 
do Instituto Cultural Floresta, também da capital 
gaúcha, do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro, e 
do Banrisul.

Coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, reitor Hallal, e Vânia, intérprete de 
Libras, durante a transmissão nesta quinta
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educaçãoafirmação é da secretária greicy weschenfelder

A polêmica da 
volta às aulas

“Está longe de ter um final esse assunto. São muitas opiniões, às vezes 
desnecessárias, e de pessoas que não entendem do assunto. Temos que ver 
os dois lados da questão, mas sempre priorizando a saúde. Insisto nessa 
questão. E quando alguns países voltam, também a gente vê, na mesma 
medida, países fechando escolas de novo. É esse fecha e abre que a gente 
quer evitar. Por isso agir com cautela. Em Encantado, a gente pode dizer 
que a tendência é voltar às aulas em outubro. Temos que acompanhar os 
números da área da saúde. Ainda carecemos de mais estudos, artigos e 
dados. E torcendo para a vacina, porque daí se consegue agir com mais 
segurança.”

Os calendários
“O governo do Estado propôs vários calendários. Esse último, 

certamente, com base em dados, e com pressão. Essa pressão aqui 
entendida não como algo ruim. A gente sabe que tem pais que precisam 
da escola. A gente sabe também que os alunos sentem falta da escola. Tudo 
isso o governador decretou um calendário. Mas nesse decreto diz que pode 
ser por cogestão com os municípios.”

Contra a volta pela 
Educação Infantil

“A sugestão do Estado é que se retorne, primeiro, com a educação infantil. 
Mas os prefeitos do Vale do Taquari e a própria Federação das Associações 
dos Municípios (Famurs) são contra. Porque os pequenos têm pouca 
autonomia em relação aos protocolos sanitários. Como por exemplo, manter 
o distanciamento, não juntar as coisas que caem no chão e colocar a mão na 
boca, o uso da máscara, o lavar constantemente a mão, evitar não espirrar 
na frente do outro, enfim, todas essas questões são difíceis de os menores de 
quatro anos conseguirem manter. E aí eu tenho um profissional que dá conta 
deles, mas e a contratação de novos profissionais, como fazer? Até porque a 
lei nesse período eleitoral é bastante restritiva e ainda não se abre essa brecha 
para novas contratações. E isso que eu ainda nem falei, tem toda a questão do 
transporte, da logística, que o Estado precisa clarear mais para nós. Porque 
senão fica muito difícil de os municípios darem conta.”

Encantado projeta 
retorno das aulas 
para outubro

As escolas municipais de Encantado devem retomar 
as aulas presenciais em outubro. A afirma-ção foi feita 
pela secretária de Educação de Encantado, Greicy 
Weschenfelder, em entrevista ao Grupo Encantado de 

Comunicação (GECom) nesta semana. 
Confira os principais trechos da conversa com o 

apresentador do programa Bom Dia Região dos Vales, 
da Rádio Encantado, Henrique Pedersini.

“A gente sabe que tem pais que 
precisam da escola. A gente sabe 
também que os alunos sentem 

falta da escola.”

secretária greicy weschenfelder  
no estúdio da rádio encantado

VANESSA PALIOSA
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Escolas 
particulares

“Tudo ainda são previsões. A gente entende 
que os pais precisam saber, mesmo a gente 
não podendo dar certeza, setembro não. Cabe 
lembrar que as escolas particulares, a partir do 
decreto estadual, estão liberadas. Porém, a região 
precisa estar duas semanas na bandeira laranja. 
E o Vale do Taquari não está. Então se a escola 
particular quiser, pode ocorrer na semana que 
vem. O município vai autorizar essa volta a partir 
de um decreto. Estou falando das particulares, 
que é toda uma outra estrutura, uma outra 
sistemática, a contratação dos profissionais se dá 
de forma diferente. A gente não tem como falar 
por eles. Mas para as particulares está liberado.”

Ensino 
Médio

“O Estado coloca a sugestão e fala em volta do 
Ensino Médio em outubro. Eu digo para os pais 
e professores que precisamos manter a calma, 
porque tem muita informação. Dia 13 de outubro 
fala-se em ensino médio. Depois disso, anos 
finais. O município ainda não tem certeza de 
qual retorno vai haver. Acreditamos e queremos 
que essa volta seja com a maior segurança 
possível.” 

Quatro horas 
de creche

“Esses protocolos que a gente vai ter que 
respeitar da volta às aulas, e é o governo do 
Estado que nos dita isso, é que seja de 50% da 
capacidade da sala de aula, ou seja, vou ter que 
respeitar 1,5 metros de distanciamento entre um 
aluno e outro. Vou ter salas com no máximo 10 
alunos. Outra questão é o transporte, porque 
também só pode ter 50% da capacidade no 
micro-ônibus. Quando falo da educação infantil, 
de zero a quatro anos, estou me referindo de três 
a quatro horas de permanência na creche. Não 
é o dia todo. Justamente porque os protocolos 
sanitários dizem que no almoço, na hora de 
dormir, que mais aglomeração pode haver, é 
quando ocorre o maior foco. Temos que prestar 
atenção nisso e é um turno só de permanência. 
Isso vai ser geral nos municípios. Os horários 
ainda não estão estabelecidos.”

Professores 
do grupo 
de risco

“O grupo de risco está preservado. Tem seus 
direitos de permanecer de forma remota. É um 
número representativo de professores. Agora, a 
grande preocupação dos prefeitos tem sido com 
essa questão eleitoral. Os órgãos que precisam 
dar respostas não estão dando. Por exemplo, o 
Tribunal de Contas, sobre a contratação de novos 
professores, como fazer isso? É um quebra-
cabeça que dificulta. Mas vamos planejando. São 
desafios que se colocam. Temos a compreensão 
da comunidade. Tenho certeza que os diretores 
e professores estão entendendo que nossa 
preocupação é com a volta mais segura possível.” 

Colaboração 
dos pais

“De nada adianta essa retomada ter protocolos 
rígidos na escola, cobrança por parte dos 
diretores e professores, se em casa esse meu filho 
pode fazer o que quer, pode aglomerar, sair sem 
máscara, desleixar no lavar as mãos. É preciso 
uma força-tarefa, ter esse entendimento por 
parte dos pais também. Enquanto não ocorrer a 
retomada das aulas que se dê o máximo possível 
nas aulas remotas. Para as séries finais e iniciais 
não é brincadeira. Está valendo como dia 
letivo. Eu preciso fazer as atividades, dar o meu 
máximo. Os pais precisam olhar essas atividades. 
As escolas estão abertas, com todos os cuidados. 
Você pode ir lá, tirar suas dúvidas, levar seu 
caderno. Não deixe completamente que esse ano 
seja perdido.” 

Ensino 
remoto

“Nunca neguei, perdas estão ocorrendo. Mas 
estamos fazendo todos os esforços para mitigá-
las. A gente pode dizer que o ensino remoto está 
satisfatório, porque há um conjunto de esforços 
de professores, diretores, secretárias, conselho 
tutelar. Existe realmente uma conjunção de 
ações que até nos sensibilizam. Os pais também 
estão colaborando. Os alunos que não estão 
fazendo devolutivas são adolescentes que não 
querem mais estudar, que já tinham problema no 
presencial, são casos de gravidez na adolescência, 
pais que se mudaram de cidade e não deram 
satisfação. Então, a gente faz essa busca ativa 
e graças a uma soma de esforços temos tido 
resultados satisfatórios. Dizer que o nosso 
professor não está fazendo nada é mentira. 

Preparar uma aula on-line é mais difícil que uma 
aula presencial. Esse professor, junto com as 
aulas, está aprendendo a usar essas ferramentas. 
É um novo normal que já está pintando. E depois 
dessa volta vai acontecer mais ainda.”

Autonomia 
dos pais

“Os pais têm a autonomia de dizer que querem 
ou que não querem, que o filho volte à aula. Ele 
terá o direito de receber as aulas remotas como 
vem recebendo até agora. Veja só o trabalho que 
isso vai dar. Esse aluno vai ter o conteúdo na 
sua casa, como vinha fazendo, ou o pai retira as 
atividades na escola. Vamos fazer para que isso 
aconteça da melhor forma possível. E o pai que 
entender que o aluno pode retornar à escola vai 
assinar um termo de compromisso dizendo que 
sabe que poderia deixar seu filho em casa. Há 
uma corresponsabilidade.”

“Quando falo da 
educação infantil, de 
zero a quatro anos, 

estou me referindo de 
três a quatro horas de 

permanência na creche. 
Não é o dia todo. 

Justamente porque os 
protocolos sanitários 

dizem que no almoço, 
na hora de dormir, que 
mais aglomeração pode 
haver, é quando ocorre 

o maior foco.”
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Famurs promove curso para eleições 
municipais em meio à pandemia

A Famurs, através da Escola de 
Gestão Pública, irá promover o 
curso “Eleições Municipais em meio 
à pandemia – Aplicação da Nova 
Legislação Eleitoral”. A capacitação 
ocorre à distância, no dia 24 de 
setembro, das 9h às 17h. Representantes 
de instituições como Ministério Público 
e Tribunal Regional Eleitoral integram 
a programação do evento.

A atividade terá a participação do 
coordenador do gabinete eleitoral do 
Ministério Público  do Rio Grande 
do Sul (MP-RS), Rodrigo López 
Zilio; do diretor-geral do Tribunal 
Regional Eleitoral, Josemar Riesgo; do 
desembargador aposentado do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-
RS) Genaro Borges; do diretor jurídico 
da Associação Gaúcha Municipalista, 
Lieverson Perin; da advogada bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais 
Maritânia Dallagnol e do secretário do 
judiciário Rogério Vargas. 

O presidente Maneco Hassen 
considera a temática relevante e 
necessária, principalmente se tratando 
das novidades que surgem diariamente 
no contexto da pandemia. “Os 
municípios terão alguns desafios para 

a realização de um trabalho efetivo e 
seguro neste período. Constantemente 
teremos dúvidas sobre o assunto e 
é sempre importante pontuá-las, a 
fim de garantir um trabalho eficaz e 
participativo de toda a comunidade”, 
pontuou. 

Para o coordenador do gabinete 
eleitoral do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, Rodrigo López 
Zilio, o evento é fundamental, já que 
a eleição sempre é um procedimento 
complexo. Zilio destaca o surgimento 
de novos desafios por conta da força da 
pandemia, que trazem mudanças no 
calendário eleitoral e algumas regras 
que envolvem a temática eleições. 
“A ideia é apontar modificações 
mais importantes, pontuando 
algumas condutas proibidas e novas 
possibilidades de atuação dos agentes 
públicos”, ressalta.

Encaminhe o comprovante de 
pagamento ou cópia de empenho 
para escola@famurs.com.br. O link 
para a capacitação e os materiais de 
estudo serão encaminhado um dia 
antes do início do curso. O acesso só 
será permitido para computador ou 
notebook.

MEC publica edital com 90 mil 
bolsas para o Prouni

O Ministério da Educação (MEC) 
publicou, nessa terça-feira (8), um 
edital para o processo de seleção de 
bolsas remanescentes do Programa 
Universidade para Todos (Prouni). 
Serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas 
que não foram preenchidas no processo 
seletivo regular para o segundo 
semestre de 2020. As inscrições devem 
ser feitas via internet, na página do 
Prouni.

O período de inscrições começa no 
dia 15 e vai até as 23h59 do dia 30 de 
setembro. O prazo será único, tanto 
para candidatos não matriculados na 
instituição de ensino superior para 
a qual desejam disputar uma bolsa 

remanescente, como para candidatos 
já matriculados na mesma instituição 
para a qual querem fazer a inscrição.

 
Programa Universidade para Todos
O Prouni é um programa de acesso 

à educação superior que oferece bolsas 
integrais (100%) e parciais (50%) em 
instituições de ensino superior privadas 
que participam do programa.

Para concorrer às bolsas integrais 
(100%), o estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até 1,5 salário mínimo. 
Para as bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser de até 3 
salários mínimos por pessoa.

Governo do Estado lança cartilha 
de conscientização sobre suicídio

Em meio às iniciativas do Setembro 
Amarelo, campanha de prevenção ao 
suicídio realizada por diversos órgãos 
e entidades do país, a Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão 
(SPGG) lançou nesta quinta-feira 
(10/9) uma cartilha de conscientização 
sobre o tema para os servidores do 
governo estadual. O Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio é oficialmente 10 
de setembro.

Idealizado pelo Núcleo do Programa 
de Saúde do Servidor e da Servidora 
do RS (Proser) do Departamento de 
Perícia Médica e Saúde do Trabalhador 
(DMEST), o material aborda os 
conceitos e dúvidas frequentes 
relacionadas ao assunto, mitos e 
verdades sobre o suicídio, fatores de 
risco e proteção, além de destacar 
formas de auxiliar e também onde 
buscar ajuda. O conteúdo foi elaborado 

pelas servidoras Carolina da Silva 
Pereira e Priscila Nassif da Silva, ambas 
integrantes da equipe do DMEST.

A cartilha de conscientização 
sobre o suicídio é a primeira de uma 
série produzida pelo DMEST com 
orientações sobre diversos assuntos 
relacionados à saúde. Os materiais 
serão disponibilizados ao longo dos 
próximos meses. Para o início de 
outubro está prevista a realização da 1ª 
Jornada de Saúde do Servidor Público e 
Estadual.

“Os números mostram que o suicídio 
é uma realidade mundial, por isso 
falar sobre este tema é tão importante. 
Pensar a saúde de forma global é 
fundamental, por isso seguimos 
atuando em diversas frentes de trabalho 
que visem à promoção de saúde aos 
servidores”, destaca a diretora do 
DMEST, Carla Bravo.
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O Pix, novo método de pagamento, 
transferência e recebimento criado 
pelo Banco Central, estará disponível 
no Sicoob – Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil – a a partir de 16 
de novembro, quando os 4,8 milhões 
de cooperados poderão utilizar a nova 
funcionalidade.

De acordo com Marcos Vinicius 
Viana Borges, diretor executivo de 
Operações do Centro Cooperativo 
Sicoob, o projeto está em consonância 
com alguns dos principais pilares das 
cooperativas, como a inclusão e a 
justiça financeira. “O Pix vai romper 
barreiras e possibilitar a inclusão de um 
maior número de pessoas no sistema 
financeiro, integrando o pagador e o 
recebedor, sem intermediários, com 
custos menores para todos”, afirma.

O Pix deverá impactar, 
principalmente, a forma como 
as pessoas e empresas realizam 
suas transações de pagamento e 
recebimento. Rápidas e seguras, as 
transações entre diferentes instituições, 
financeiras e de pagamento (fintechs), 
ocorrerão em até 10 segundos, com 
disponibilidade em 24 horas por dia, 
todos os dias do ano, incluindo finais de 
semana e feriados.

No Sicoob, o cooperado terá diversas 
opções para pagar com Pix. A primeira 
delas será apenas apontar a câmera do 
celular para o QR Code gerado pelo 
recebedor (ou link), completar com 
o valor, se for solicitado, e efetivar a 
transação. A segunda, com a inserção 
manual dos dados do recebedor no App 

Sicoob, semelhante com o que ocorre 
com a TED. Já a terceira será pela 
“Chave Pix” do recebedor, registrada 
numa base de endereçamento no Banco 
Central – neste caso, ela é utilizada 
quando o recebedor não quiser 
informar os dados da conta. A Chave 
Pix pode ser um celular, um e-mail, 
CPF/CNPJ ou um EVP (Endereço 
Virtual de Pagamento, gerado 
aleatoriamente), conforme a escolha do 
recebedor.

O cooperado do Sicoob, na condição 
de recebedor, já pode indicar a sua 
intenção de cadastrar uma Chave Pix 
por meio de um hotsite disponibilizado 
nos principais canais digitais, como o 
App Sicoob e o internet banking. 

Com o Pix, os recursos serão 
disponibilizados imediatamente na 
conta do recebedor e a automatização 
e conciliação dos pagamentos serão 
facilitadas. Além disso, há maior 
rapidez de checkout, já que não é 
necessário passar um cartão ou conferir 
troco, por exemplo, na hora da compra. 
“É um ótima novidade e oportunidade 
de redução de custos para o varejo 
brasileiro”, avalia Marcos.

As operações de teste do Pix serão 
iniciadas em 3 de novembro. A partir 
de 16 de novembro, a plataforma 
entrará em operação plena. “O Sicoob 
está preparado e em dia com as etapas 
de homologação do Banco Central, 
sempre manifestando o seu apoio a esta 
iniciativa do regulador, benéfica para 
o cooperado e para toda a sociedade 
brasileira”, conclui o executivo.

economia

Sicoob anuncia 
integração com a 
plataforma Pix

A Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do 
Sul- FCDL-RS, em contato com cada um 
dos 55 deputados estaduais gaúchos, está 
solicitando aos parlamentares que não 
aprovem o projeto de reforma tributária 
encaminhado pelo governo estadual à 
Assembleia Legislativa. O presidente 
da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, 
argumenta que os lojistas e praticamente 
toda a sociedade gaúcha não podem e 
não aceitam pagar mais impostos. 

“As propostas do governo 
definitivamente aumenta a carga fiscal 
gaúcha. O aumento do ICMS ocorrido 
em 2015, com alíquota modal de 17% 
para 18% e produtos especiais como 
energia, combustíveis e telefonia, de 

25% para 30%, deveria ser temporário 
e seu prazo, que deveria estar esgotado, 
ainda está indevidamente em vigor. 
É um grave equívoco sobrecarregar o 
setor produtivo e a população gaúcha 
com a elevação de impostos estaduais, 
ainda mais quando isto não resulta 
em melhoria de serviços ou mesmo 
o saneamento estrutural das contas 
públicas”, afirma Koch. 

O presidente da FCDL-RS lembra 
que para existir o equilíbrio financeiro 
do governo gaúcho, a única alternativa 
justa e correta é a drástica redução 
da máquina pública, especialmente 
com a venda de estatais e eliminação 
de repartições operacionalmente 
desnecessárias.

“Além disso, a economia gaúcha já 
sofreu um inédito baque em 2020 por 
ser obrigada, de maneira equivocada a 
nosso ver, a ter a maior parte dos ramos 
de atividades impedidos de funcionar, 
por supostamente combater a pandemia 
da Covid-19. Isto gerou a falência 
de centenas de empresas e deixou 
milhares de gaúchos desempregados. 
Neste contexto, aumentar tributos 
significa conduzir o Rio Grande do Sul 
a um empobrecimento ainda maior”, 
acrescenta.

Diante do cenário apresentado aos 
parlamentares, a FCDL-RS espera que 
eles se posicionem firmemente pela 
não aprovação da reforma tributária 
proposta pelo governo estadual. 

estado

FCDL-RS pede que deputados estaduais 
não aprovem a reforma tributária 
proposta pelo governo estadual

Vitor Koch é o  
presidente da FCDL-RS
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Onde 
Comer 
Bem

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

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

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

TERRENOS:
Planalto, 1.002,47m². 
R$ 250.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00
Centro, 365,70m² 
R$ 170.000,00
Centro, 360,00m². 
R$ 230.000,00
Planalto, 606,41m². 
R$ 250.000,00
Jardim da Fonte, 473,31m².
R$ 130.000,00

Planalto, 390,00m². 
R$ 140.000,00
Santo Antão, 362,26m².
R$ 200.000,00
Barra do Jacaré, 361,00m². 
R$ 138.000,00

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

CLASSINEGÓCIOS

WHATS DA 
ONDA FM

(51) 99 99 206 86

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 3751.1580

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

ACESSE
WWW.

RDENCANTADO
.COM

.BR

E FIQUE BEM 
INFORMADO!
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Polícia 

ROCA SALES
BM é acionada após briga entre casal

A Brigada Militar (BM) de Roca Sales foi acionada, no final da tarde da 
quarta-feira (9), para atender discussão entre casal. O homem teria ameaçado 
a companheira. Enquadrado na Lei Maria da Penha, o suspeito foi levado para 
registro e após liberado.

ENCANTADO
Bombeiros combatem fogo em lixo

O Corpo de Bombeiros de 
Encantado controlaram fogo em 
lixo, na noite da terça-feira (08). 
O sinistro ocorreu na rua Duque 
de Caxias. Outro chamado foi na 

área central por conta do apagão, 
registrado em diversas cidades 
da Região, quando um elevador 
trancou devido à falta de energia 
elétrica.

encantado
Dupla é detida por tráfico de drogas 
no Jardim do Trabalhador

anta gorda
Criança é atropelada 

A Brigada Militar (BM) de 
Encantado abordou, na noite da 
terça-feira (08), dois jovens de 18 e 19 
anos por tráfico de drogas. A dupla 

foi abordada no bairro Jardim do 
Trabalhador com 23 pedras de Crack e 
pequena quantia em dinheiro. Após o 
registro eles foram liberados.

Uma criança de nove anos foi atropelada no centro de Anta Gorda, na terça-
feira (08). Conforme o registro, uma mulher guiava uma Tracker quando 
atropelou o menino, que obstruiu a frente do veículo ao sair rapidamente do carro 
da família. Com ferimentos leves a vítima foi conduzida para atendimento médico.

ERS-332
Motociclista sofre 
ferimentos em queda

O condutor de uma motocicleta 
sofreu ferimentos após queda registrada 
na ERS-332, próximo ao “Trevo do 
Peteba”. O homem de 45 anos perdeu o 
controle da direção do veículo após um 

cachorro cruzar a rodovia, conforme 
o Comando Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM). O motociclista foi 
socorrido para atendimento hospitalar 
com suspeita de fraturas. 

ROCA SALES 
Homem é agredido e 
tem veículo roubado 

Um assalto foi registrado, em Roca 
Sales, na sexta-feira (04). De acordo 
com boletim de ocorrência, um 
homem teve seu carro roubado e foi 
agredido por criminosos por volta das 
21h30min na localidade de Fazenda 
Lohmann. 

Conforme relato da vítima, uma 
mulher estava pedindo carona as 
margens da estrada e quando ele parou 

o carro, dois homens o surpreenderam 
e anunciaram o assalto. Ambos 
estavam armados e com toucas ninjas. 
A vítima foi colocava no banco de 
trás com os olhos vendados e liberado 
posteriormente em uma estrada 
secundária. 

Os assaltantes fugiram com uma 
caminhonete Ecosport ano 2008, placas 
de Roca Sales. 

estado 

detran-rs alerta 
para golpe 

Tem aumentado o número de 
vítimas de criminosos que praticam 
crime de estelionato via internet, 
utilizando-se de sites falsos que 
anunciam “leilões virtuais do 
DetranRS”.

As pessoas são atraídas por ofertas 
de veículos muito vantajosas (preços 
excessivamente abaixo do valor 
de mercado) e que expiram muito 
rapidamente, induzindo a ações 
impulsivas e impensadas.

Embora aparentem, à primeira 
vista, serem sites confiáveis, a maioria 
deles contando até com o logotipo 
do DetranRS, são falsos e estão 
hospedados em servidores fora do 
país, dificultando sua retirada do ar. 
Os golpes aplicados fazem com que 
o arrematante efetue o pagamento 
do bem e nunca receba o veículo 
supostamente comprado.

Por isso, o DetranRS esclarece 

que não faz leilão de veículos de 
seguradoras, sinistrados ou não, 
tampouco de veículos de financeiras, 
tomados em garantia de pagamentos 
de empréstimos. Os veículos leiloados 
pelo DetranRS, aptos à circulação, 
são exclusivamente aqueles que estão 
nos Centros de Remoção e Depósito 
credenciados (CRDs) e que não foram 
reclamados por seus proprietários no 
prazo legal.

Os criminosos chegaram a forjar um 
falso “Termo de Arrematação”, bastante 
elaborado e que traz até a marca do 
DetranRS acrescida da palavra “leilões” 
em seu cabeçalho, para tentar dar mais 
credibilidade ao golpe. Costumam 
informar o antigo endereço de um 
Centro de Remoção e Depósito 
credenciado ao DetranRS, que ficava 
na Rua do Bosque, 200, em Porto 
Alegre, mas o CRD não tem nenhuma 
relação com os estelionatários.

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580
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RONEI PERTO DO TÍTULO 
Um atleta de Encantado está perto 

de se tornar campeão estadual. Trata-se 
de Ronei Gebing. O volante de 22 anos 
ajudou a Chapecoense a abrir vantagem 
diante do Brusque na final do Campeonato 
Catarinense. A Chape venceu por 2 a 0 e 
pode conquistar o título até em caso de 
derrota no jogo da volta, marcado para este 
domingo (13). Ronei entrou no decorrer da 
partida. 

GIANEZINI 
Quem também está em bom momento 

é Paulo Henrique Gianezini. Aos 29 anos, 
o goleiro encantadense integra o elenco 
do “Tigre” que está entre os primeiros 
colocados do seu grupo na Série C do 
Campeonato Brasileiro. PH é reserva de 
Agenor, ex-Inter e Fluminense. 

AMADOR DE ROCA SALES 
Apesar da retomada de algumas 

atividades nos municípios da região, ainda 
não há novidades sobre a retomada do 
Campeonato Municipal de Futebol em 
Roca Sales. De acordo com o presidente 
da Associação Roca-salense de Futebol 
Amador (ARFA), Ezequiel Bottega, não se 
cogita o reinício dos jogos para os próximos 
finais de semana. A organização aguarda a 
normalização da situação da pandemia da 
Covid-19. 

DIFICILMENTE
Em contato com o coordenador de 

esportes de Encantado, Thiago Marchese, 
recebemos a informação de que dificilmente 
teremos campeonatos chancelados 
pelo Departamento de Esportes da 
Administração Municipal em 2020. A reta 
final do ano, a pandemia do Coronavírus e 
a realização das eleições são os impeditivos. 
Desta forma, o calendário esportivo deve 
ter novas atividades somente em 2021. 

O FIM DA ERA RENATO
O prazo de validade de Renato 

Portaluppi no Grêmio encerrou. O 
treinador errou em corroborar com as 
medidas de “empobrecimento” da direção. 
Aceitou reforços medianos e mostrou 
alguns traços de soberba. A mudança 
no Grêmio é mais ampla mas passa pelo 
treinador. 

ÁRBITRO LEANDRO VUADEN 

Roca-salense 
Recebe pRêmio de 
melhoR do Gauchão

O presidente da 
Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF), Luciano 
Hocsman, realizou, 
na tarde desta sexta-
feira (04), a entrega 
dos troféus ao roca-
salense Leandro Vuaden 
e Maurício Penna, 
respectivamente, melhor 
árbitro e melhor árbitro 
assistente do Gauchão 
2020. Os profissionais 
receberam a distinção na 
sede da Federação, em 
Porto Alegre.

Como reconhecimento 
ao trabalho 
desempenhado ao longo 
da competição, cada um 
ganhou uma versão em 
miniatura do novo troféu 
adotado pela entidade. 
Prestigiaram a cerimônia 
o presidente da CEAF/
RS, Luiz Fernando 
Gomes Moreira, e o 
presidente do SAFERGS, 
Maicon Zuge.

Vuaden tem 45 anos 
e ingressou no quadro 
da FGF em 1997. Se 
destacar entre os árbitros 
do gauchão não é 
novidade para Vuaden, 
que acumula prêmios 
estaduais e nacionais em 
sua carreira. 

LIBERTADORES
sbT vai TRansmiTiR joGos na Tv abeRTa

O Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT) oficializou 
a compra dos direitos para 
transmissão dos jogos da Copa 
Libertadores da América 2020 
em TV aberta. A emissora 
de Sílvio Santos adquiriu a 
exclusividade até 2022. 

Com a confirmação do 
acordo, será a segunda inserção 
da emissora de Sílvio Santos no 
mercado do futebol em 2020: 

o SBT transmitiu o segundo 
jogo da final do Campeonato 
Carioca deste ano, com vitória e 
título do Flamengo.

Na negociação, também 
ficou garantido que a emissora 
transmitiria as partidas do 
horário “nobre” das 21h30, os 
principais jogos de cada rodada, 
justamente os duelos que antes 
passariam na TV Globo, com 
dois confrontos por rodada.

O acordo foi confirmado 
nesta quinta-feira, 10 de 
setembro, e agora a emissora 
já começa a pensar em 
patrocinadores e equipe de 
narradores e comentaristas 
- como o SBT não costuma 
transmitir futebol, ele não 
possui uma equipe fixa para 
a transmissão das partidas e 
deve ir aomercado procurar 
profissionais.

Vuaden foi destaque do Gauchão 2020

DIVULGAÇÃO
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THIAGO GALHARDO
A grande contratação do 

Internacional para esta temporada foi 
o meia/atacante � iago Galhardo. No 
mês de agosto, Galhardo foi escolhido 
o melhor jogador do Brasileirão. 
O atleta recebeu 31 dos 35 votos 
possíveis de jornalistas indicados pela 
CBF que participaram da escolha.

DESTAQUES
Outros atletas destaques do 

mês de agosto do Brasileirão 2020, 
conforme enquete com jornalistas 
foram: Marinho (Santos), Germán 
Cano (Vasco da Gama) e Nenê 
(Fluminense).

PLANEJAMENTO EQUIVOCADO
O Grêmio ainda paga o preço de 

um planejamento equivocado em 
2020. Primeiro erro, a troca de boa 
parte da comissão técnica em janeiro, 
após pouco mais de uma semana de 
treinamentos. Depois da paralisação 
por causa da pandemia o segundo 
equívoco, a demora para efetuar 
contratações. Jogadores chegando 
com campeonatos em andamento, 
di� cultando o entrosamento. Sem 
falar que em algumas posições o 
Grêmio ainda carece de reforços.

THIAGO NEVES
O meia � iago Neves foi “fritado” 

pela direção do Grêmio, antes de 
ser rescindido seu contrato com o 
clube. O vazamento para imprensa 
de detalhes do contrato do atleta com 
o tricolor tinha como objetivo jogar 
� iago Neves contra o torcedor. Vale 
salientar que no início da temporada 
a direção gremista concordou com 
os termos contratuais, ou seja, 
� iago Neves não assinou o contrato 
sozinho.

PREPARO FÍSICO
Fisicamente o time do Grêmio 

parece defasado. A troca do 
preparador físico no início da 
temporada foi um grande erro da 
direção gremista. Rogério Dias 
foi demitido da função, sendo 
substituído por Márcio Meira que 
estava atuando no desconhecido e 
inexpressivo futebol tailandês.

MANO MENEZES
O técnico Mano Menezes aceitou 

o convite e assumiu o comando do 
EC Bahia após a demissão de Roger 
Machado. Este ano, Mano ainda 
não havia atuado, e, no ano passado 
comandou Palmeiras e Cruzeiro.

ASCENSÃO
O Flamengo vem em franca 

ascensão no Campeonato Brasileiro. 
O atual campeão nacional, que 
começou o Brasileirão 2020 com 
vários tropeços, já engrenou de novo 
sob o comando do técnico Domènec 
Torrent, e, surge com força como um 
postulante ao título.

SAÍDAS
Com o grupo bastante inchado, o 

Internacional, líder do Brasileirão, 
começa a liberar alguns jogadores. O 
atacante William Pottker e o zagueiro 
� ales estão se transferindo para 
o futebol da Turquia. O zagueiro 
Roberto vai disputar a Série B do 
Campeonato Brasileiro pelo Paraná 
Clube. O meia Sarra� ore está 
sendo emprestado ao Coritiba. Já o 
centroavante Pedro Lucas vai jogar no 
CSA, do técnico Argel Fucks.

LAÉRCIO
O zagueiro Laércio, destaque do 

Caxias no Campeonato Gaúcho 2020, 
está se transferindo para o Santos 
Futebol Clube. O jogador surgiu nas 
categorias de base do Clube Esportivo 
Lajeadense. 

CRUZEIRO
O Esporte Clube Cruzeiro passa 

por grandes di� culdades na Série B 
do Campeonato Brasileiro. Após a 
disputa de nove rodadas a Raposa 
mineira, que começou a competição 
com 6 pontos negativos, � gura na 
zona do rebaixamento. O clube já 
está no seu terceiro treinador na 
temporada. Após as saídas de Adilson 
Batista e Enderson Moreira, o nome 
escolhido para comandar o time é 
Ney Franco.

RENOVAÇÃO
Após meses de desacertos e até 

briga na justiça, dirigentes do Grêmio 
e representantes do atacante Ferreira 
acertaram a renovação de contrato do 
atleta. Com a ampliação do vínculo 
contratual, Ferreira deve deixar o 
time de transição e voltar para o 
grupo principal gremista. O novo 
contrato vai até o � nal de 2024.

WAGNER
O Juventude contratou o meia 

Wagner, ex Cruzeiro e Fluminense, 
para disputa da Série B do Brasileirão. 
O experiente atleta de 36 anos estava 
atuando no Al – Khor do Catar.

ATLETA ADRIELI BERTÉ
BRESCIENSE VAI 
PARA 7ª TEMPORADA 
NO FUTSAL DA ITÁLIA

Iniciar o ano jogando no futsal 
italiano não representa uma novidade 
para a bresciense Adrieli Berté. Aos 25 
anos, ela vai para sua sétima temporada 
no país europeu. Todas elas atuando 
pelo KickO�  C5. Após paralisação 
devido a pandemia da Covid-19 e 
férias, ela retomou as atividades na 
Itália visando o início dos campeonatos. 

O Kich O�  disputa a principal 
divisão de futsal do país. Conforme 
a ala/� xa, a expectativa é de um 
campeonato muito acirrado e 

competitivo. “Assim que começou a 
pandemia parou tudo aqui. Então a 
expectativa é de fazer uma temporada 
muito boa, por que a vontade de voltar 
a jogar é realmente muito grande”, 
completa. 

Com os primeiros passos no esporte 
dados pela escolinha do CFM em 
Encantado, Adrieli se mostra adaptada 
a cultura da Itália. Ela se transferiu ao 
futsal estrangeiro juntamente com Ana 
Carolina Caliari Sestari, considerada 
hoje a 3ª melhor goleira do mundo. 

Tentativa de sequência 
após lesões

Os dois últimos anos não foram favoráveis para 
a jogadora natural de Nova Bréscia. As lesões 
atrapalharam os planos e a expectativa é retomar o bom 
desempenho a partir deste ano. A jogadora sofreu duas 
contusões seguidas nos ligamentos do joelho e precisou 
ficar afastada em tratamento. “Agora eu espero que as 
coisas comecem a melhorar”, projeta.

Sobre 
Adrieli

Natural de Nova Bréscia 
e com 25 anos, a jogadora 
é filha de Isolde Merlo 
Berté e Luiz Berté. Ela 
tem quatro irmãos e 
acompanha o futebol/
futsal desde a infância. 

Adrieli Berte tem 25 anos

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

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

igreja 
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

INTENCIONALIDADE 

Um tempo atrás, Simone e eu fomos tomar um 
chimarrão no Passo de Roca Sales. O Rio Taquari é 
muito lindo e uma das coisas que me incomoda é o 
abuso das pessoas e o descaso das autoridades com 
respeito à sua conservação. Eu lembro que quando 
criança morei um tempo na cidade, e ia seguidamente 
com a família que me acolhia, à Praia do Picão. O 
lugar era simplesmente bucólico: fartura de sombra, 
águas límpidas e abundância de cascalhos.  Nos 
finais de semana, era impressionante o número de 
pessoas que para lá acorriam para se banharem e ter 
um tempo com a família e os amigos. Infelizmente 
o local hoje está praticamente inviabilizado pela 
retirada dessas preciosas pedras. Não sei se isso é 
feito legalmente ou não; não sei também quem o faz, 
porém eu sei que está mais do que na hora de se fazer 
algo pela conservação do nosso rio.

Mas naquele dia, lá no Passo de Roca Sales, em 
função da estiagem, o leito do rio estava praticamente 
exposto e com isso os cascalhos eram abundantes.  
Então eu disse para a Simone: vou procurar um 
cascalho que tenha um orifício para fazer dele um 
velador para ornamentar a minha estante de livros - e, 
para esclarecer qualquer possível má interpretação, 
apenas como ornamento. Então, por um bom tempo 
andei de um lado para outro, quase desistindo da 
minha busca, pois o que eu procurava obviamente 
não era algo tão comum de achar. Mas, de repente, 
eis o cascalho perfeito: tamanho ideal, base 
absolutamente plana, na superfície um desenho que 
se assemelhava a uma boca sorrindo e, no local onde 
seria um dos olhos, um orifício do tamanho exato 
para uma vela de cera de tamanho médio. Quando 
o peguei na mão, comecei a rir, perplexo, e balbuciei 
para mim mesmo: “Quem procura acha!”. 

Nesta última terça-feira à noite, tivemos falta 
de energia em nossa cidade. Na hora, eu estava 
tomando banho e precisei completá-lo no escuro e 
com água fria. Depois, liguei a lanterna do celular e 
imediatamente lembrei do meu cascalho. Acendi um 
fogo na lareira, coloquei o velador sobre a mesa de 
centro e ficamos lá, eu e a Simone, “curtindo” aquele 
momento, onde sem ruídos à volta, tivemos uma das 
nossas melhores conversas.  Fizemos um retrospecto 
da nossa vida até aqui, e mesmo com pouca luz, 
colocamos muitas coisas à luz da Palavra de Deus 
e oramos. E, enquanto estávamos ali conversando, 
meus olhos de repente se fixaram naquele cascalho, 
que agora era um velador. Pensei: onde ele estaria 
agora se eu não o tivesse procurado? Será que alguém 
um dia daria com os olhos nele? E ainda que o visse, 
teria sobre ele a mesma percepção que eu tive; e o 
teria colocado no mesmo lugar de honra que ele 
estava agora? 

Fato é que, há muita riqueza e há muita beleza 
no mundo. Algumas são óbvias e qualquer um as 
identifica. Outras, precisarão de um olhar especial e 
quiçá, de um coração especial, que intencionalmente 
as procure. E, se é assim quanto às coisas mais 
comuns e terrenas, certamente o é muito mais, em 
relação às coisas celestiais: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai 
e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede 
recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-
lhe-á” (Mateus 7. 7-8).

O APELO DO 
MUNDO AO INÍQUO

“Sabemos que 
somos de Deus, 
e que todo o 
mundo repousa no 
maligno”. (I João 
5:19).

Quando já não 
temos a quem recorrer para justiça, descobrimos 
muito tarde que o mal domina sobre a humanidade. 
Todos os nossos atos de justiça se tornaram como 
trapos de imundícia. (Isaías 64:6). “Como está 
escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há 
ninguém que entenda; Não há ninguém que busque 
a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se 
fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há 
nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto; 
Com as suas línguas tratam enganosamente; 
Veneno de serpentes está debaixo de seus lábios; 
Cuja boca está cheia de maldição e amargura. 
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 
Em seus caminhos há destruição e miséria; E não 
conheceram o caminho da paz. Não há temor de 
Deus diante de seus olhos”. (Romanos 3:10-18).

A humanidade está sendo empurrada por Lúcifer 
para uma situação de desespero e medo. Por quê? Por 
causa da sua escolha! Terror e suspense... Sangue e 
violência... Demônios e tortura... São os ingredientes 
prediletos das mentes da maioria que indiretamente 
está preparando o trono do Homem do Pecado. Esse 
será de longe mais forte do que aquele “carpinteiro 
fraco” que só que queria pregar amor e perdão. 
Finalmente Barrabás será escolhido NÃO apenas para 
ser solto, mas para governar a humanidade.

Satanás, o pai da mentira, o mestre do engano e 
da magia, vai escravizar as pessoas de todos os países 
através de vírus, vacinas e remédios. Seu sistema único 
mundial de saúde ditará as regras da obrigatoriedade 
de cada um ter que ser vacinado e ter o seu DNA 
registrado nos seus computadores. Também seu 
Sistema Monetário Mundial fará com que cada um 
que quiser comprar e vender esteja registrado no 
sistema com um código de identificação. Todas as 
religiões respeitarão a mesma doutrina, ou seja, nada 
que lembre regras ou qualquer conservadorismo. Jesus 
Cristo será arrancado da história humana. Haverá 
apenas um “deus” na terra: o Anticristo. 

Assim como iniciamos este artigo com o “repouso” 
do homem no mal, infelizmente o diabo cegou o 
entendimento dos incrédulos para que não lhes 
replandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é 
a Glória de Deus. (II Cor. 4:4). Imagine alguém 
“tapando” a luz para que as pessoas permaneçam na 
escuridão; e o pior: enganando o ser humano dizendo 
que essas trevas SÃO a verdadeira luz. Que tristeza! 
Assim as pessoas não lutam pela Verdade Absoluta, 
pois foi lhes dado “repouso” na mentira relativista, 
chegando a brigar  por esse seu estado miserável de 
condenação eterna.

Esse vírus ou bactéria foi fabricado como um ensaio 
para dominar o mundo, e como sempre o medo é 
capaz de aprisionar as pessoas, não será difícil para esse 
grupo do G7 se unir e indicar o futuro líder mundial. 
Mas, vai ver que tudo é: “Teoria da Conspiração”! 
Arrebatamento: Abdução de Naves Alienígenas!” 
“Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 
mortos, e Cristo te esclarecerá”. (Efésios 5:14).

NÃO TENHAM MEDO! ....  
SEDE CRIATIVOS!

Foi com estas palavras que o Papa Francisco 
nos pediu e pede a todos trabalharmos unidos                     
na construção da PAZ, nestes tempos difíceis!

Infelizmente estamos inseridos no modismo do 
barulho, do consumismo, superficialidade, ime-
diatismo (aqui e agora), do descartável, do virtual, 
do mágico, dos Milagres.  Em outras palavras, há 
pessoas que não suportam a solidão e o silêncio. 
Por isso precisamos sempre estar conecta-dos ao 
barulho, ao som, ao vício, a droga, ao álcool, ao 
jogo (competição). Precisamos de um inimigo 
para derrotar, pois temos que provar que somos 
os campeões... do medo, da inseguran-ça, do 
vazio. Ultimamente também recebemos o título 
de campeões da impunidade e da corrup-ção. O 
próprio Esporte, ao invés de ser passa tempo, lazer e 
gratuidade; aos  poucos  foi se tor-nando um grande 
negócio e quando não, violência e  corrupção ...

É neste cenário, um tanto obscuro e nebuloso, que 
somos chamados a ser sinais de Esperança. Ligue 
o Rádio, a TV, Internet e outros afins, que falam de 
Religião e eles estão lá dizendo as mesmas coisas de 
meses passados (para não dizer: anos), do mesmo 
jeito para a mesma plateia; Justaposta a Missa, os 
Cultos, a Pregação e até os mesmos Milagres, as 
mesmas Curas e o pro-grama de muitos meses... e 
verá e ouvirá, os mesmos gestos e as mesmas palavras, 
quando não o “script” é sempre o mesmo...  Talvez 
por isso que continuamente, em matéria de Igreja 
se houve o Eterno Refrão: “Aqui sempre foi Assim”! 
O Pe. Zezinho, digno Teólogo e Liturgista e com 
certeza um dos maiores escritores e autores de música 
Bíblica-Evangélica para a Juventude, nos diz que a 
Cultura da Paz deve ser muito mais criativa do que 
esta rotina do sempre foi assim!  É preciso ousar, 
ariscar para mudar, progredir e crescer!

 Podemos então concluir que, uma busca 
incessante de uma convivência fraterna e solidária 
com o “diferente e com o novo”, nos torna mais 
humanos e portanto mais Próximos do Divino.  So-
mos desafiados a buscar caminhos novos, iluminados 
pela Palavra de Jesus e conduzidos pelo seu Espírito, 
no diálogo e no respeito pela fé e valorização do 
outro, assim nos tornaremos no mundo (sociedade), 
sinais de novos rumos na busca de valores, de Paz!

E Jesus continua nos dizendo: “Não tenham 
medo”...  É preciso caminhar com a certeza de Sua 
presença, para superar as ondas fortes e os ventos 
contrários e uma Espiritualidade que seja iluminada 
pelo Evangelho e iluminadora de nossas atitudes e 
gestos fraternos e solidários na convivência cotidiana!

Acolhendo a Palavra de Deus num coração 
humilde e confiante, receberemos a força e a cora-
gem de praticá-la nos gestos e atitudes, participando 
do seu Mistério de salvação!
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Charge do Patiño

@jornalopiniaovaledotaquari

crÔnica

A DOCE VINGANÇA
QUE ESTÁ EM NÓS

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:

MAURÍCIO SCHAEFFER e VERIDIANA MARIA DE VARGAS. Ele marceneiro, 
ela do industriaria, ambos solteiros, brasileiros, naturais deste Estado/RS, residentes e 
domiciliados na Linha Júlio de Castilhos neste município de Roca Sales/RS;

MAURI STORMOWSKI e TAILA ARIANA KREIN. Ele é líder de produção, ela é 
auxiliar de recursos humanos, ambos solteiros, brasileiros, naturais deste Estado/RS, 
residentes e domiciliados na Rua das Indústrias n° 906, Sobrado 01, Bairro Cidade Nova, 
nesta cidade de Roca Sales/RS;

GUILHERME MATTOS e RONIZE LORENZON. Ele é auxiliar de produção, ela é 
operadora de produção, ambos solteiros, brasileiros, naturais deste Estado/RS, residentes 
e domiciliados na Rua das Trinta e Um de Outubro n° 325, Apto 303, nesta cidade de Roca 
Sales/RS.

Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei. 

Roca Sales, 09 de setembro de 2020.

A vingança é um 
ato lesivo, praticado 
em nome próprio 
ou alheio, por 
alguém que foi real 
ou presumidamente 
ofendido ou lesado, 
em represália 
contra aquele que é 
ou seria o causador 
desse dano e ocorre 
em circunstâncias 
consideradas graves 
ou simplesmente 
criativas, como as 
que vocês poderão 
acompanhar nesta crônica.... 

Certa ocasião saímos de 
Encantado, numa comitiva de amigos 
para assistirmos no então Cine Astor, 
em Porto Alegre, ao � lme o “Último 
suspeito”, um policial, em que a trama 
e o suspense se desenrolavam até o 
último minuto. 

Havia sessões antes e depois do 
nosso horário. Aguardávamos a do 
meio, no hall de entrada do cinema, 
junto a um aglomerado enorme 
de pessoas, sob um forte calor de 
provocar sede a todo instante. Alguém 
do grupo avistou no alto, tomado 
por uma � la imensa, um bebedouro 
de água que � cava acima de alguns 
degraus dentro daquele espaço deveras 
sufocante. Também fomos para a � la.

 Foram vários minutos de espera, 
aguentando a pressão provocada por 
outros sedentos, até que, � nalmente, 
um de nós chegara ao bebedouro. 
Na minha vez, agachei-me, abri a 
boca, enquanto as mãos procuravam 
ansiosamente apertar aqui, ali e nada 
de sair água. Furtivamente torci o 
caninho, aquele que normalmente 
� ca curvado em cima para a possível 
saída do líquido. Apertei dos lados, 
dei tapinhas disfarçados naquela 
geringonça e nada de água...

 Como já disse, a pressão era 
grande e alguns já começavam a 
reclamar: - Como é? Vai tomar tudo! 
É para hoje ou para amanhã? Como 
não saía água e para não passar 
vergonha, saí do local do bebedouro 
passando o braço nos beiços, como 
se fosse para me secar, literalmente 
demonstrando satisfação pelos goles 
ingeridos e ilusoriamente, com efeitos 
de a sede plenamente saciada. 

Qual não foi minha surpresa, 
quando um dos meus amigos gritou, 
ao pé da escada, a todo som de voz: - 
Tu não bebeu água!!! Todos os olhares 
ali presentes pareciam me questionar 
interrogativamente. Respondi: - O 
quê!!! Quem te disse? Eu? Após 
alguns momentos de hesitação, meio 
sem jeito e envergonhado, imaginei 
que ele também não conseguira achar 

a torneira.... 
Foi a maior 
risada coletiva 
que sofremos, 
acompanhada 
de quase todos 
que estavam no 
local. 

Conseguimos 
ver um 
bom � lme e 
observamos 
que na saída, 
o comentário 
era a surpresa 
de quem era o 

assassino até a última cena...O último 
suspeito que ninguém imaginava, 
tinha um defeito numa das pernas. 
Ao chegarmos ao hall da saída e dos 
que entravam, um gaiato da Capital 
deu mais uma gozada nos colonos 
do interior: - Pessoal, esses são os 
que não encontraram a torneira do 
bebedouro!!!! Quá, quá, quá...Mais 
uma vez caímos no ridículo. Meu 
amigo para se vingar, numa sacada 
de dar inveja ou para o despertar o 
ódio de todos ali que esperavam a 
última sessão repetiu em alto som: 
“o assassino é o manco, o assassino 
é o manco... Saímos daquele local 
excomungados, correndo...mas 
vingados.

Outra vingança espetacular foi a 
do “Garça”, numa visita ao Zoológico 
de Sapucaia. Após a caminhada 
visitando a bicharada, a namorada do 
“Garça” cismou em querer adotar um 
� lhotinho de gambá, que acabara de 
conhecer numa ninhada encontrada 
no caminho do Zoo. E insistia pela 
10ª vez para ao namorado: - Amor, 
deixa eu levar o bichinho.... Com todo 
o pessoal a sua volta indo para o lugar 
de retorno, diante da insistência da 
moça e prevendo a gozação da turma 
argumentou irritadíssimo: - Tu não vê 
que no ônibus não permitem animais? 
E na plenitude da irritação e da 
insistência emendou: - Quem sabe vai 
querer esconder o bicho na calcinha??? 
A namorada com aquela pureza de 
moça do interior questionou: - Mas 
não vai dar cheiro? O Garça sorriu 
com o sentimento de vingança tão 
esperado e complementou: – O gambá 
que se dane... 
(Só se ouviu: 
- quá, quá, 
quá....).

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

encantado
FGTS ENCHENTES ESTÁ LIBERADO

Desde ontem (10) está liberado o saque pela Caixa Econômica Federal (CEF) do 
FGTS pelos atingidos na enchente de 8 de julho em Encantado.  A solicitação e o 
encaminhamento da retirada devem ser feitos pelo aplicativo do FGTS.

Orientações da Caixa para o saque
Para os cidadãos que tiveram suas 

residências afetadas:
- Baixar o APP FGTS, 
- Ir na opção “Meus saques” - Outras 

situações de saque - Calamidade 
pública - acessar a cidade de Encantado 
e encaminhar:

* foto de documento de identidade
* comprovante de residência em 

seu nome - de até 120 dias anteriores a 
publicação do decreto pela prefeitura, 
ou seja, comprovante do período 

de 11/03 a 08/07. Quem não tiver 
comprovante de endereço, pode 
encaminhar declaração da Prefeitura.

- Depois tem a opção para creditar 
o valor em conta da Caixa ou de outro 
banco, onde o trabalhador preenche as 
informações e envia a solicitação. 

- Em cinco dias úteis terá a resposta 
da análise e, se aprovado, o crédito em 
conta.

- O encaminhamento deve ser feito 
até 27/10.

1.177 CASAS ATINGIDAS
A Administração Municipal de Encantado informa que foram concluídos os 

cadastros das famílias atingidas pela maior enchente do município e ao todo 
foram atingidas 1.177 casas.

Maior enchente da história trouxe graves prejuízos para 
moradores de Encantado

FOTO/DIVULGAÇÃO

Univates 
10º Simpósio Interdisciplinar 
em saúde e ambiente  

Com o tema “Protagonismo dos 
sujeitos no cuidado em saúde”, a 
Universidade do Vale do Taquari 
- Univates realiza entre os dias 21 
e 25 de setembro o 10º Simpósio 
Interdisciplinar em Saúde e Ambiente 
(Sisa). O evento, que é gratuito para 
estudantes e aberto ao público em 
geral, tem como objetivo debater o 
protagonismo dos profissionais no 
cuidado da saúde nas mais diversas 
áreas. Para se inscrever, interessados 
devem acessar o site univates.br/
sistema/inscricoes.

Para abordar o tema serão 
realizadas palestras, oficinas, mesa-
redonda e apresentação de trabalhos 
científicos. Na segunda-feira, dia 
21, a abertura das atividades fica 
por conta da palestra “Reabilitação 
cardiovascular: o protagonismo 

do usuário”, que será ministrada 
pelas doutoras Ane Glauce Freitas 
Margarites e Juliana Beust Lima. 
A programação completa pode ser 
conferida no link univates.br/evento/
sisa/programacao.

O 10º Sisa também oportuniza 
a formação continuada de seus 
estudantes, diplomados e da 
comunidade externa, já que a 
temática é atual e relevante para 
as mais diversas profissões. O 
evento é uma realização do Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS). A programação completa 
pode ser conferida no site univates.
br/evento/sisa/programacao. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
e-mail sisa.trabalhos@univates.br ou 
pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 
5454.

FOTO/DIVULGAÇÃO

www.
rd

encantado.
com.
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Estimativa é 
que tecnologia 
produza 75% 
da energia 
consumida no 
mês

APAE dE EncAntAdo   
adota sistema de 
energia fotovoltaica 
A Associação de 

Pais e Amigos 
dos Excepcionais 

(APAE), de Encantado, 
passou a contar desde 
o último dia 08 com a 
produção de energia 
fotovoltaica. O sistema 
visa suprir a demanda 
da Escola Recanto 
Encantado, Clínica de 
Reabilitação Intelectual 
e Lavanderia, todas 
localizadas na sede da 
instituição, além do 
consumo do Centro 
Especializadode 
Reabilitação Física 
e Auditiva – CER II, 
atualmente sob gestão da 
entidade. 

Através de 256 painéis 
instalados no telhado da 
entidade, a estimativa é 
produzir 14.521 KWH/h ao 
mês, o que corresponde 
a mais 75% da energia 
consumida mensalmente. 
A economia média será de 
mais de R$ 12 mil ao mês 
e a perspectiva inicial é 
que, no período de cinco 
anos, o valor investido 
seja recuperado.  A APAE 
investiu o montante de 
R$ 440 mil, por meio de 
financiamento junto ao 
Sicredi Região dos Vales. 
A execução da obra 
ficou a cargo da Solard 
- Serviços de Tecnologia 
LTDA, empresa instalada 
no Parque Científico e 
Tecnológico da UNIVATES. 

Conforme o 
presidente da instituição 
encantadense, Felipe 
Henrique Giaretta, 
a implementação do 
sistema de produção e 
aproveitamento da energia 
solar foi uma ideia gestada 
pela diretoria. “Além da 
utilização de energia limpa, 
produzida sem agressão 
ao meio ambiente, 
visamos a racionalização 

dos recursos da entidade. 
Assim podemos reinvestir 
a economia na ampliação 
quantitativa e qualitativa 
dos serviços prestados 
gratuitamente pela APAE”, 
explica. 

A associação é 
responsável pela 
realização de mil 
atendimentos mensais 
em sua Clínica de 
Reabilitação Intelectual 

e atendenoventa e cinco 
usuários diariamentenas 
áreas de Educação e 
Assistência Social. No 
Centro Especializadode 
Reabilitação Física e 
Auditiva, que atualmente 
recebe pacientes de todo 
Vale do Taquari, são 
realizados em média 3 
mil procedimentos ao 
mês, todos oferecidos 
gratuitamente.

Estação de 
tratamento 

É executado 
ainda, projeto 
para instalação 
de uma estação 
de tratamento 
para reutilização 
de água utilizada 
pela lavanderia 
da entidade, 
diminuindo assim 
substancialmente 
os impactos 
da atividade 
na natureza. O 
projeto conta 
com o trabalho 
de voluntários 
das áreas das 
engenharias 
civil e ambiental. 
Porém, para sair 
do papel, a APAE 
carece de recursos 

financeiros. 
256 PAINÉIS forAm 

INSTALADoS

A ecoNomIA mÉDIA 
Será De mAIS De r$ 12 

mIL Ao mêS

FOtO: DivulgAçãO/SOlArD/APAE
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

Anna Cláudia 
Anna Cláudia, com 8 meses. Ela é filha de Cláudia De Conto e Carlos 

Eduardo Dalla Lasta. A família reside em Encantado.

 NaTália viaN

Batizado
O pequeno Enzo Paini Dalprá foi levado à Pia Batismal do altar da igreja da 

comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, no Pinheirinho, em Encantado, no 
último sábado (5).

Newborn
Davi Eduardo, com19 dias, fez lindos registro em ensaio de 

Newborn. Ele é filho de Ana Júlia Miotti Sulidario e Eduardo Sulidario, 
de Encantado. 

 NaTália viaN

8 anos
Emanuel Grassi 

comemorou mais um 
ano de vida, no dia 1º de 
setembro. Ele celebrou 
a data ao lado da mãe 
Jéssika Grassi e familiares, 
em uma linda festa com 
o tema do Sonic. Feliz 8 
anos, Emanuel! 

Pedro Miguel 
Pedro Miguel, com dois 

meses. Ele é filho de Elisa 
Schnorrenberger e Lucas 
Vendramin. A família é de 
Encantado.

 NaTália viaN
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OUnivates promove 
exposição de fotos
Para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, comemorado 

no dia 19 de agosto, a Universidade do Vale do Taquari 
- Univates promoveu a exposição virtual “Como eu 

vejo: olhares da quarentena”, que tem o objetivo de mostrar 
fotografias, amadoras ou profissionais, das mais diversas 
tendências. Foram 58 fotografias classificadas, que podem ser 

conferidas na página da Univates no Flickr.
O concurso foi pensado para que cada um dos participantes tivesse 

a oportunidade de  mostrar, de forma subjetiva e artística, como 
está vivenciando o período de quarentena. Conforme o edital da 
exposição, as fotografias poderiam abordar as seguintes temáticas: 
natureza, pets, rotina, autorretrato, urbano e ressignificado.

Weslley Markus - TeuTônia

iúri Baierle BerTollo - arroio do MeioMilena kappler - arroio do Meio

Graziela CrisTiane ely - lajeado

douGlas Wendland - arroio do Meio
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fròtole del 
bigolin

Tem mãe que é cega...
- Mamãe, posso usar o seu vestido?
- Não!
- Mamãe, posso usar a sua combinação?
- Não!
- Mamãe, posso então usar o seu batom? Eu já tenho 

quatorze anos!
E a mãe finaliza:
- Não, não e não! E vê se não me enche o saco! Eu tenho 

muita coisa pra fazer, Jorginho!

Portuga corneado
O português comenta com um amigo:
- Pois é, rapaz... peguei minha mulher em flagrante! Com 

o amante na minha cama! Os dois pelados!
- E você tomou alguma medida, Manuel?
E o portuga inocente:
- Como é que eu ia tomar medida, se o negócio estava 

todo enfiado nela?

Anãozinho mijador
O anão chega no banheiro e pede pra um cara bem alto, 

que está mijando:
- Moço... Me bota em pé nesse banquinho, pra eu mijá 

também?
Quando o grandão coloca ele no banquinho, 

imediatamente o anão agarra no saco dele e diz:
- Isto é um assalto. Ou você me dá a carteira, ou eu pulo 

do banquinho!

Pecado
No confessionário, o cara pergunta:
- Padre... quando estou fazendo amor... é pecado falar 

com minha mulher?
- Depende... em que momento do ato, você fala com sua 

mulher?
E ele:
- Quando ela me telefona, é claro!
 

Ponto de vista
O jovem vai pedir a mão da filha de um milionário.
- Então você quer se casar com minha filha? Pois bem: a 

minha resposta depende da sua situação econômica.
E o jovem:
- Ihhh..., agora atrapalhou tudo, por que a minha situação 

econômica depende da sua resposta!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
 Tudo indica que você deve contar com a sorte! Agora, a 
partir de quinta-feira, nosso reizinho Marte mete o loko 
e começa movimento retrógrado. Pra piorar, a Lua entra 
na fase Minguante. 

Touro (21/4 a 20/5)
Vejo aqui que tá favorável pra fazer coisas diferentes e 
ampliar seus conhecimentos. Pessoas distantes ou novos 
interesses podem render boas ideias pra encher o bolso 
de grana. Falando em grana, pode rolar de quitar dívida 
ou encerrar de vez uma pendência. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Pois é, meus consagrados, essa semana o Sol entra na 
sua casa, entra na sua vida e te dá proteção extra para 
cuidar dos interesses do seu ninho. Além disso, ele tá 
todo amorzinho com Júpiter e vai ser mais fácil solucionar 
paradas complexas, inclusive com relação a grana, viu? 

Câncer (21/6 a 21/7)
Câncer, já pensou em largar tudo e ir vender suas artes 
na praia? hahah Conselho furado, né? hahah Em outros 
tempos até podia ser, mas agora. Cria uma conta no 
Instagram e vende por lá mesmo que é melhor!

Leão (22/7 a 22/8)
É, meus leõezinhos queridos, podem cantar a plenos 
pulmões pro Sol, porque, sim, seu astro regente te dá 
sorte! E não é pouca, viu?

Virgem (23/8 a 22/9)
Com grana, Mercúrio na Casa das Posses traz estímulos 
para os seus ganhos, mas Marte fica retrógrado no dia 
10 e pode pintar zica com pendências, negociações, 
imposto, taxas e juros. Por isso, não decida nada na 
louca. 

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, cê sabe que o Sol tá no seu inferno astral, né, meu 
cristalzinho? Mas olha, essa semana ele tá todo amorzinho 
com júpiter e isso deve aliviar as coisas pro seu lado e 
favorecer seu entrosamento com a galera de casa.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Mas olha, essa maré de sorte com grana vai só até quinta, 
depois as coisas podem dar uma complicada. Primeiro, a Lua 
fica Minguante na 8ª Casa, alertando que instabilidades vão 
rondar os interesses financeiros, perrengues podem rolar nas 
relações pessoais e até sua motivação sexual vai oscilar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagita, sabe aquela dupla perfeita sem defeitos? Então, é 
assim que vão tá o Sol e Júpiter essa semana, fechadaços 
na parceria. E é, claro, vai dar bom pro seu lado! Vejo dias 
produtivos na vida profissional e boas oportunidades de 
melhorar seus ganhos. Amém, aleluia, aleluia!

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Oi, gente! Tô vendo um monte de gente de Caprica num 
recramêro só nos comentários dizendo que quer dinheiro. 
Olha, se dinheiro é o problema e você não tem dinheiro, 
então você não tem problema, tá certo?

Aquário (21/1 a 19/2)
Aquário, semana que começa com feriado tem como ser 
ruim? Não tem, né, meus consagrados! hahah Já começa 
delicinha, na malemolência hahah Mas eu estaria mentindo 
se dissesse que vai ser uma semana perfeita sem defeitos.
 
Peixes (20/2 a 20/3)
Pra essa semana, eu vejo que seus relacionamentos e 
suas parcerias ganham proteção extra vinda do Sol e de 
Júpiter. Bora fechar na parceria com quem tem os mesmos 
interesses que você. A união faz a força, minha filha!


