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Vale do Taquari
OPINIÃO

Conzatti vai à reeleição 
ao lado de Jonas Calvi.

União histórica entre PP e MDB 
confi rma Enoir e Celso.

DESTAQUEs 
DA SEMANA

RÁDIO ENCANTADO ENTREVISTA OS DOIS 
PRÉ-CANDIDATOS NESTE SÁBADO, ÀS 10H

Vencedores da eleição de 2016, Conzatti e Enoir agora estão em lados opostos. 
Convenções também defi niram os pré-candidatos a vereador.
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OPINIÃO

ENCANTADO
432 confi rmados
451 recuperados
7 em isolamento

4 internados 
(2 UTI)

8 mortes

Ronei é 
campeão 
estadual pela 
Chapecoense 16



2 JORNAL OPINIÃO  
18 de setembro DE 2020

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: 2.511
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 9/09/2020 a 17/09/2020

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

EDSON BRUM, deputado 
estadual, sobre as alterações 
do governo nos projetos da 
reforma tributária

@jornal
opiniao
valedo
taquari

>> 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

“O 
remendo 
� cou pior 

que o 
soneto”

JARDIM DO TRABALHADOR
Leitor reclama que moradores do Jardim do trabalhador e Loteamento 

Scalabrini, em Encantado, estão usando as calçadas para depositarem 
materiais de construção impedindo a circulação de pedestres e interferindo no 
curso da água em dias de chuva, fazendo a água entrar nas casas.

ENERGIA ELÉTRICA
Em Linha Borges de Medeiros, em Roca Sales, moradores reclamam da 

qualidade da rede de energia elétrica. “Quando o tempo muda para chuva já 
se � ca sem luz. Foi ligado para a empresa responsável fazendo um registro de 
uma chave de transformador caída. Responderam que iriam consertar logo,  
mas demoraram horas para fazerem o atendimento”.

11/09 – Genovefa Polesina Bagatini, 95 anos.
Cemitério Comunitário de Linha Argola, Encantado.

12/09 – Pedro Martini, 89 anos.
Cemitério de Linha Barra Grande Alta, Relvado. Funerária Arezi.

14/09 – Lúcia Robetti Di Domênico, 74 anos.
Cemitério Católico de Linha Treze de Maio, Muçum. Funerária Garibotti.

15/09 – Aldomir José Scartezini, 73 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

17/09 – Velcy da Silva, 68 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.

ESTÃO PUNINDO 
AS CRIANÇAS

Desde março, 
estamos sendo 
orientados pelas 

autoridades regionais, 
amparadas pelo STF 
e pelos apocalípticos 
da grande imprensa, a 
� carmos em casa para 
combatermos à Covid-19. 
Sem respaldo cientí� co, 
apenas por simples 
achismo, tentaram a todo 
custo nos convencer 
que o isolamento social 
horizontal era a melhor 
saída para enfrentarmos 
a pandemia, mesmo 
que, para isso, se 
comprometesse a 
economia e outros setores 
cruciais da sociedade, 
dentre eles, a educação. 
Dessa forma, vimos, além 
de empresas fecharem 
suas portas, estudantes 
perderem o ano letivo, 
sofrendo diretamente as 
consequências da teoria 
do caos, que sabemos 
muito bem a quem 
interessa.

Passado esse longo 
período sem aula, alguns 
movimentos pró retorno 
começam a ganhar 
força no Brasil, mas 
encontram a resistência 
de sindicatos de docentes 
que acionam a justiça 
para não voltarem às 
salas, como ocorreu no 
Rio de Janeiro. Conforme 
publicado no Jornal de 
Brasília, exemplos da 
Alemanha e da República 
Tcheca, os primeiros 
a reabrirem as escolas 
dentre os europeus 
que � zeram lockdown, 
demonstram que não 
houve aumento no 

número de infectados 
após essa medida. 
Estudos em escolas 
mostraram que era 
incomum a transmissão 
do novo corona vírus 
entre alunos. Inclusive, 
uma pesquisa conjunta 
feita por dois países 
que adotaram ações 
diferentes (a Suécia, 
que manteve o ensino 
primário funcionando, 
e a Finlândia, que 
fechou de 18 de março 
a 13 de maio), concluiu 
que a interrupção das 
aulas não teve efeito 
mensurável no número 
de casos de Covid-19 
entre as crianças. Nem 
o uso de máscara foi 
recomendado pelos 
suecos que, mesmo 
assim, apresentam 
umas das menores 
taxas de óbito do velho 
continente. Os maiores 
índices de contágio com 
o vírus chinês tem se 
dado dentro das casas, 
o que demonstra que 
fechar os educandários 
tem sido inócuo e 
perverso com os 
estudantes.

Mesmo estacionado 
em um dos últimos 
lugares no ranking do 
PISA, o Brasil já � gura 
entre as nações que 
mais tempo manteve 
as escolas fechadas. 
Em alguns Estados, 
são aproximadamente 
duzentos dias de 
inatividade, enquanto a 
França cancelou as aulas 
por cinquenta e seis, a 
Alemanha por sessenta 
e oito e o Japão por 
quarenta e cinco dias. 

Precisamos 
urgentemente reabrir 
as escolas, tomando as 
medidas de proteção 
necessárias às crianças 
e aos professores, 
antes que tenhamos 
maiores prejuízos aos 
estudantes, que são 
vítimas dessa política de 
propagação do medo, 
onde os adeptos da 
teoria do caos tentam 
nos convencer de que a 
ciência exige a ruína do 
aprendizado dos nossos 
estudantes...
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PRÉ-CANDIDATOS A 
VEREADOR DE ENCANTADO

MDB
Maria de Lourdes de Castro Darros, Andressa 
do Souza/Yê, Lila Maria Lima Borba, Janete do 
Rosário, Samuel da Silva, Ivan José dos Santos, 
Edvaldo Dalla Vecchia, Valdecir Gonzatti, Carlos 
Eduardo da Silva, Antonio Carlos Busnello.

PDT
Vanderson Gisch Dias, Edegar Bizarro, Gustavo 
Radaelli, Roberto Salton, Saul Jorge Pereira da 
Silva, Maria Cleni de Sousa, Maria Salete Britto 
Sassi, Juliana Souza, Ricardo Fernandes Dutra, 
Valquiria Fernandes, Carlos Masiero, Leomar 
Bombassaro.

PSDB
Aline Costa Ganasini, Airton Varneir, André 
Tramontini da Costa, Cris Costa, Daiane 
Bergamaschi, Eldo Orlandini, Jaqueline Taborda, 
João Batista Dorr, Joceli Elvira Dalla Vecchia, Joel 
Bottoni, Paulo Antonio Pires, Rogerio Aparecido 
Alves Meira, Sandra Vian Buffon.

PP
Claudiane Pivatto, Miguel Scatolla, Valdecir 
Luis Cardoso, Nédio Lasta, Diego Pretto, Pastor 
Alexandre, Marino Deves, Alexandre Cornelli, 
Sander Bertozzi, Roberto de Freitas, Eliane Leite 
Costi, Wagner Zonta, Ana Alice Bouvié, Marisa 
Mariotti, Altair Garcia, Rose Scarello.

PT
Luciano Moresco, Livia Oselame

PSB
Gezael da Silva (Geza), Ereneide  Krahl  da Cunha 
(Preta)

ELEIÇÕES 2020chapas foram definidas em convenções no final de semana

PRÉ-CANDIDATOS CONHECIDOS:
Adroaldo e Jonas x Enoir e Celso

As convenções do final de semana definiram as 
pré-candidaturas para as eleições municipais. Em 
Encantado são duas chapas na disputa para o cargo de 
prefeito e vice. De um lado, o atual prefeito Adroaldo 
Conzatti (PSDB) busca a reeleição, agora ao lado de 
Jonas Calvi (PTB). Os dois contam ainda com apoio 

do PDT, PSB, PT e PSL. 
De outro, o atual vice-prefeito Enoir Cardoso 

(PP) lidera a composição da chapa junto com 
Celso Cauduro (MDB). Em 105 anos de história de 
Encantado, é a primeira vez que os dois partidos se 
unem numa disputa eleitoral.

adroaldo conzatti e jonas calvi enoir cardoso e celso cauduro

Rádio Encantado entrevista 
conzatti e enoir neste sábado  
a partir das 10h

Neste sábado, a Rádio Encantado realiza a primeira entrevista com os dois pré-candidatos à prefeitura 
de Encantado. A ordem foi definida por sorteio durante a semana, quando Adroaldo e Enoir estiveram 
na emissora para conhecer detalhes do programa. Às 10h, fala Enoir Cardoso. Às 11h é a vez de Adroaldo 
Conzatti. O programa também será transmitido em LIVE no Facebook da emissora.

“É a primeira oportunidade para expormos nossas ideias. Na outra eleição, eu e o Enoir estávamos 
juntos. Agora, vamos disputar. Faz parte. O importante é que nos respeitamos”, comentou Conzatti. 
“Independente de nossas diferenças, sempre tivemos respeito um pelo outro. O resultado é a urna que vai 
dizer e teremos que aceitar”, acrescentou Enoir.

conzatti e enoir estarão ao vivo na  
rádio encantado neste sábado

DOIS 
DEBATES

A Rádio Encantado 
vai realizar dois debates 
entre Conzatti e Enoir. 

O primeiro será no dia 
10 de outubro (sábado), 
às 10h. 

O outro será no dia 12 
de novembro (quinta-
feira), três dias antes da 
eleição.
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uma chave de transformador caída. Responderam que iriam consertar logo,  
mas demoraram horas para fazerem o atendimento”.

11/09 – Genovefa Polesina Bagatini, 95 anos.
Cemitério Comunitário de Linha Argola, Encantado.

12/09 – Pedro Martini, 89 anos.
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estamos sendo 
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amparadas pelo STF 
e pelos apocalípticos 
da grande imprensa, a 
� carmos em casa para 
combatermos à Covid-19. 
Sem respaldo cientí� co, 
apenas por simples 
achismo, tentaram a todo 
custo nos convencer 
que o isolamento social 
horizontal era a melhor 
saída para enfrentarmos 
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que, para isso, se 
comprometesse a 
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cruciais da sociedade, 
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Dessa forma, vimos, além 
de empresas fecharem 
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perderem o ano letivo, 
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do caos, que sabemos 
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Conzatti (PSDB) busca a reeleição, agora ao lado de 
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às 10h. 

O outro será no dia 12 
de novembro (quinta-
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

DIVULGAÇÃO

Acendimento da Chama 
Crioula abre a Semana 
Farroupilha

Com uma programação diferenciada para 
evitar a aglomeração de pessoas devido a 
pandemia, a chama crioula chegou ao município 
no � nal da tarde do último domingo (13). Acesa 
no município de Marques de Sousa, a centelha foi 
trazida por um grupo de cavaleiros que mantém 
viva a tradição gaúcha. A chama permanece acesa 
na praça da esquina. Neste ano, não teremos 
eventos diários, apenas um des� le de cavalarianos 
programado para domingo (20), Dia do Gaúcho, 
a partir das 9h.

Casos de Coronavírus 
diminuem 

O número de pessoas monitoradas por 
sintomas gripais vem diminuído nos últimos dias. 
Conforme o boletim da secretaria municipal da 
saúde, ontem eram 80. Há cerca de 15 dias, esse 
número era de 146. Um fato que tem chamado a 
atenção no município é o número de casos entre 
pessoas mais jovens. A secretaria reforça o apelo 
para que a população mantenha os cuidados 
básicos para evitar a contaminação, tais como: 
uso da máscara facial, utilizar álcool gel, lavar as 
mãos com água e sabão e, principalmente, evitar a 
aglomeração de pessoas. Infelizmente, o que tem 
se observado, nos últimos dias, é muitas pessoas, 
principalmente jovens, circulando pela cidade 
sem a utilização de máscaras. 

Entrega do 
Kit merenda 
segue hoje

Tem 
prosseguimento hoje, 
nas escolas Sagrada 
Família, Dom Pedro 
e Perpétuo Socorro, 
e creches Arco Íris, 
Pingo de Gente, 
Primeiros Passos, 
Sonho  Infantil 
Cantinho da Amizade 
e Crescendo Feliz, 
a entrega do kit 
merenda para as 
famílias que tenham 
os � lhos matriculados 
na rede municipal. O 
horário de entrega é 
a partir das 8h até as 
17h30min. Somente os 
pais ou responsáveis 
que � zeram o cadastro 
é que terão direito de 
receber. 

O prazo de realização para o Cadastro Municipal 
de Cultura para quem se enquadra na Lei Federal 
14.017 de 29 de junho conhecida por Lei Aldir Blanc 
foi prorrogada até esta sexta-feira (18), às 13h. O 
cadastro das pessoas jurídicas para as empresas, 
entidades, associações, organizações e cooperativas 
do setor cultural de Encantado interessadas, e 
que de alguma forma foram prejudicadas pela 
pandemia, deve ser feito pelo link https://forms.
gle/CLTjvgEF5p6CHUY2A. O link também está 
disponível no site do município (www.encantado-rs.
com.br) no ícone INFORMAÇÕES. A entrega da 
documentação será exigida na segunda etapa, em data 
ainda a ser de� nida. 

Um Comitê Gestor Municipal é responsável pela 
implementação das ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural, o qual irá de� nir e deliberar sobre 
as diretrizes de aplicação dos recursos � nanceiros 
federais, seguindo as normativas federais. O 
município foi contemplado com R$ 176. 807,63. 

QUEM PODE 
E CADASTRAR:

- teatros independentes;
- escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 

companhias e escolas de dança;
- centros culturais, entidades culturais, casas de cultura 

e centros de tradição regionais;
- museus comunitários, centros de memória e 

patrimônio;
- bibliotecas comunitárias; 
- centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
- espaços de povos e comunidades tradicionais;
- festas populares e eventos culturais e outras de 

caráter regional;
- teatro de rua e demais expressões artísticas e 

culturais realizadas em espaços públicos;
- empresas de diversão e produção de espetáculos;
- produtoras de cinema e audiovisual;
- ateliês de pintura, design e artesanato.

ENCANTADO

PRORROGADO O PRAZO DE 
INSCRIÇÃO PARA O CADASTRO 
MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 
ALDIR BLANC

O Núcleo de 
Mulheres SuperAção, da 
Associação Comercial e 
Industrial de Encantado 
(ACI-E), está engajado 
em mais uma ação 
bene� cente. O grupo 
trabalha na organização 
do Chá Rosa Drive � ru, 
evento que faz alusão 
ao Outubro Rosa. Um 
dos objetivos é angariar 
fundos para a Liga 
Feminina de Combate ao 
Câncer de Encantado.

A programação ocorre 
no dia 3 de outubro, no 
Espaço D Casa de Festas, 
no bairro Lambari. 
Entre 15h e 17h, quem 
adquirir a � cha no 
valor de R$ 15,00 pode 
retirar uma marmita 
contendo uma fatia de 
torta doce, 2 docinhos, 
1 grôstoli, 1 biscoito, 3 
salgados assados, 1 mini 
hambúrguer de frango e 
1 sachê de chá. 

Segundo as 
organizadoras, além de 
ajudar a Liga, a ideia 
é proporcionar um 
ambiente diferente aos 

ENCANTADO

Núcleo de Mulheres da ACI-E faz 
evento inovador para ajudar a 
Liga de Combate ao Câncer

participantes. “Em razão 
de que não poderíamos 
realizar um evento 
presencial, pretendemos 
oferecer um momento 
de atenção, cuidado e 
carinho com aqueles 
que comprarem a 
� cha. Nesse período de 
pandemia precisamos 
de um novo formato 
de evento que faça essa 
interação afetiva com as 

pessoas, tomando todos 
os cuidados necessários”, 
comenta a advogada 
Natália Radaelli. 
“Queremos fazer o 
bem para essa entidade 
que tanto acalenta as 
mulheres de nossa 
cidade”, argumenta a 
empresária Diana Elisa 
Dalprá. A arquiteta Taís 
Catharina Amadori 
Bastianel salienta que 

a expectativa é atender 
cerca de 300 pessoas. 
“Os bilhetes já podem 
ser adquiridos com as 
próprias nucleadas, com 
as integrantes da Liga 
e na sede da ACI-E”, 
acrescenta.

Além das marmitas, 
outras surpresas estão 
sendo preparadas para 
quem for ao local no dia 
do Chá Rosa. 

DIANA, NATÁLIA E TAÍS CATHARINA 
INTEGRAM O NÚCLEO SUPERAÇÃO DA ACI-E

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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MP arquiva 
denúncia contra ex-
servidora de Muçum

A promotoria de Encantado arquivou processo 
de inquérito que foi instaurado em 20 de 
maio deste ano a partir de denúncia de 

possível improbidade administrativa da servidora 
Luisa Patussi Lucca. A denúncia apresentada, em 
novembro de 2019, pelos vereadores Alex Colossi e 
Gilmar Marcolin foi de Violação do Dever Funcional. 

Conforme eles, a então coordenadora do Centro 
de Referência e Assistência Social (CRAS) tinha 
contrato de trabalho com o município de Muçum 
para 40 horas semanais e, no entanto, às quintas-
feiras trabalhava em São Valentim do Sul por 8 horas 
semanais - comprovano que descumpria a carga 
horária. 

O município de Muçum informou ao Ministério 
(MP) que em novembro realizou a instauração 
de processo administrativo especial disciplinar. O 
município mencionou que em quase todo o período 
a servidora encontrava-se em licença maternidade 
e que era costumeiro a compensação de horas, pois 
trabalhava em o� cinas e eventos municipais em 
horários noturnos e aos � nais de semana. 

Com base nos documentos, Luisa trabalhava 
as quintas-feiras em São Valentim do Sul e nos 
demais dias da semana no município de Muçum. 
A totalidade de horas trabalhada em Muçum foi 
superior as horas que se ausentava as quintas-feiras. 
Também foi veri� cado que as horas acumuladas 
eram “pagas” através das folgas. Era de conhecimento 
de todas a ausência da investigada na prefeitura de 
Muçum. Luisa estava acumulando horas há mais de 
quatro anos totalizando 73 dias corridos. 

No entendimento do MP seria desproporcional 
acatar a acusação de improbidade administrativa 
contra a servidora em virtude dos fatos apurados, 
não havendo qualquer tipo de dolo ou culpa grave 
na conduta. Quanto ao dano ao erário público e 
devolução de valores, a comissão entende exagerada 
e desproporcional a acusação, pois ela tinha horas 
de folga. Com isso não houve enriquecimento ilícito, 
prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da 
administração pública. O despacho também aponta 
que ela realizava seus deveres como servidora pública 
com dedicação e competência, não con� gurando 
dano ao erário público.

Carlos Eduardo Ulmi
Manifestou-se sobre o arquivamento onde destacou 

que “precisamos ter cuidado com as denúncias, 
pois podem afetar famílias. Como vereadores 
temos o dever de � scalizar mas precisamos ter 
responsabilidade dos atos”.

O vereador também citou a outra denúncia da 
empresa registrada em nome de Geovana Edite Pires 
Ltda, que é namorada do assessor jurídico municipal 
que foi contratada sem licitação para realizar cálculos 
revisionais de precatórios. Conforme a denúncia, a 
empresa cobrou R$ 49.490,00. 

Mauro Cipriani
O vereador Cipriani ressaltou que foram realizadas 

revisões de 20 precatórios e que somente com estas 
revisões o município economizou cerca de 1,5 milhão. 
“Ainda temos mais de 80 revisões e os valores serão 
bem menores que o estipulado nestas ações que são 
de cerca de R$ 9 milhões”. 

Gilmar Marcolin
Solicitou explicações sobre auxílio 

as famílias que foram atingidas pela 
enchente que estão tendo di� culdades para 
encaminhar o saque do FGTS; Ele também 
pediu providências sobre o vazamento 
de água nas proximidades do posto de 
combustíveis Viaduto a cerca de dois meses 
que ainda não foi sanado; Conforme o 
vereador, na Avenida Santa Lúcia foram 
trocadas lâmpadas há pouco tempo mas 
o sistema está apresentado problemas e 
precisa ser sanado. Marcolin ressaltou que 
os vereadores foram eleitos para � scalizar.

“Muitas pessoas receberam os valores 
dos precatórios, porque somente agora está 
sendo efetuado este recalculo? Não estamos 
colocando em dúvida o pro� ssionalismo da 
empresa contratada, apenas queremos saber 
o porquê não foi contratada uma empresa 
da cidade para refazer estes cálculos”, 
questionou. 

Adair Villa
Também falou sobre a contratação da 

empresa. “Estamos questionando o modelo 
de contratação. Sabíamos que o valor 
seria reduzido”, frisou. Villa reclamou da 
conservação de estradas no interior do 
município; Ele parabenizou moradores da 
comunidade Barra das Contas pela iniciativa 
de colocar internet, mas lamentou que não 
teve a parceria da administração. 

Alex Colossi
Solicitou que a administração encaminhe 

para a câmara Projeto de Lei para isenção 
ou descontos do IPTU para as famílias 
atingidas pela enchente. Já referente ao 
arquivamento do processo da ex-servidora 
Luisa disse que o trabalho dos vereadores 
é de � scalizar. “Nós � zemos a nossa parte”, 
enalteceu. 

Sobre a contratação da empresa 
de contabilidade Colossi disse que 
“estranhamos o modo de contratação. 
Nunca questionamos a capacidade da 
empresa. Entendemos que outro pro� ssional 
com vinculo no município poderia ter sido 
contratado”, explicou. Colossi também 
voltou a questionar valores utilizados 
nos últimos anos com material de copa e 
cozinha da Câmara de Vereadores, citando 
que foram colocados panos quentes nas 
explicações. 

Mateus Trojan 
O presidente da câmara respondendo 

ao vereador Marcolin ressaltou que a 
empresa que realizou o trabalho de troca 
das lâmpadas já foi contatada sobre os 
problemas e irá realizar os reparos. Trojan 
rechaçou a ideia de panos quentes nos gastos 
da casa legislativa e disse que o vereador 
Colossi deve apresentar denúncia junto ao 
Ministério Público se assim entender. 

Convite 
O CTG Sentinela da 

Tradição juntamente com 
a Secretaria de Cultura, 
Turismo e Desporto de 
Muçum realizará no 
domingo, 20 de setembro, 
Carreata Farroupilha. 
A programação inicia 
às 8h30min quando 
será acessa a chama 
crioula junto ao túmulo 
do senhor Nestor 
Dalla Lasta, fundador 
e primeiro patrão da 
entidade. Após, tem o 
des� le de cavalarianos 
e carreada por algumas 
ruas até a Praça da 
Matriz com hasteamento 
de bandeiras e 
acendimento da Chama 
Crioula no Monumento 
Farroupilha.  

Foto histórica de 
Adriano Mazzarino

Os presidentes Paulo Costi (PP) e Cláudio 
Roberto da Silva (MDB) selaram, no início da 
noite de domingo (13), o acordo entre as duas 
agremiações visando as eleições municipais de 
Encantado deste ano. 
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Eleições de Encantado
SUPREENDENTE COLIGAÇÃO 
DO PP E MDB

Na semana passada tudo parecia 
de� nido: o prefeito Adroaldo Conzatti, 
concorrendo à reeleição aguardando a 
de� nição de seu vice, disputando o pleito 
com uma chapa própria do PP, com o 
Enoir Cardoso (atual vice) para prefeito e 
o ex-prefeito Paulo Costi, de vice. A partir 
de sexta-feira (11), nas dependências 
da Câmara de Vereadores, dirigentes 
do PP e MDB, as duas principais forças 
político-partidárias, começaram a acertar 
a coligação em torno da candidatura, de 
Enoir Cardoso (PP) a prefeito, tendo como 
vice o vereador Celso Cauduro (MDB), 
o que foi sacramentado no domingo. 
Desta forma, a realidade objetiva superou 
a realidade das sensações e emoções. A 
decisão afastou uma possível candidatura 
da principal liderança dos Progressistas, o 
ex-prefeito Paulo Costi. O futuro prefeito 
de Encantado será escolhido em 15 de 
novembro entre:

>> Adroaldo Conzatti (PSDB). O 
ex-vereador e ex-candidato na eleição 
anterior, Jonas Calvi (PTB) a vice-prefeito. 
Faz parte da coligação o PSB (com apoio 
do DEM);

>> Enoir Cardoso (PP).O atual vereador 
Celso Cauduro (PMDB), como candidato 
a vice.

O PT concorrerá apenas para a Câmara 
com dois candidatos: o atual vereador 
Luciano Moresco e a publicitária Lívia 
Oselame.

CHAPA DE CONZATTI
Quando fracassou o consenso de 

candidatura única levantada pelo G5 
(MDB, PTB, PDT, PSB e PT), o debate 
se deslocou para a coligação da reeleição 
do prefeito Adroaldo Conzatti, com os 
partidos indicando um nome de consenso 
para vice. No entanto, as negociações 
chegaram a um impasse quando o 
MDB tentou impor o nome do vereador 
Celso Cauduro, inviabilizando a escolha 
consensual, e se afastou das conversas. 
Diante disso, o PSDB acabou se acertando 
com o G4, grupo de partidos sem o MDB, 
sendo escolhido Jonas Calvi. 

O DRIBLE DO MDB
No jogo político, a mudança de 

posição do MDB, foi um drible nos seus 
interlocutores, ao tentar mudar a regra no 
decorrer da partida. Embora participasse 
ativamente das negociações, o partido 
praticou, conforme um observador gaiato, 
“colóquios � ácidos para acalentar bovinos”. 
(Tradução: conversa para boi dormir).
Os dirigentes sabiam provocariam a 
inviabilização do acordo com a imposição 
à chapa majoritária de um nome da 
con� ança da direção partidária. Segundo 
con� denciou um participante das reuniões 
do partido, houve resistências aos nomes 

especulados do ex-prefeito Agostinho 
“Baixinho” Orsolin e do empresário 
Horácio Martins (o Pelé da Tercon), 
mesmo que pudessem agradar a Conzatti. 
Nas discussões, houve até ameaças de 
abandonodo partido. Com essa nova 
situação,o MDB, através de seu presidente, 
vereador Claudio Roberto da Silva, e 
outros dirigentes, passou a negociar um 
acordo com o PP.

O DRIBLE DO PP
O que parecia impossível, uma aliança 

do PP com o MDB,teve um desfecho 
surpreendente com o MDB indicando 
o candidato à vice. Inegavelmente, 
na centenária política de Encantado, 
a coligação desnorteou analistas, 
jornalistas, radialistas e simpatizantes 
e correligionários dos dois partidos. 
O Progressista, que é o sucedâneo da 
Arena e do PDS, grande força política do 
município, aplicou o seu drible, fazendo 
um acordo eleitoral, considerado por 
seus dirigentes como fundamental para 
conseguir recuperar a Che� a do Executivo. 
No dia 15 de novembro, fechada as urnas, 
se saberá se a “torcidapepista” entendeu 
a sua união com seu mais tradicional 
adversário e seus dribles foram vitoriosos. 

O DRIBLE DE CONZATTI
O prefeito Adroaldo Conzatti, 80 

anos, é protagonista nas eleições de 
Encantado, desde que se elegeu vereador 
em 1972. É o político que mais entende 
e conhece a política do município. Nesta 
eleição, foi o protagonista na formação 
das duas chapas, na sua e do adversário.  
Aplicou seu drible, mantendo o apoio 
de uma coligação com alguns partidos, 
e in� uenciou a ida para os braços de seu 
contendor, de um MDB, que embora 
ninguém vá admitir, não está unido e 
coeso, com dissenções internas que terá 
di� culdades em promover a motivação 
de seus simpatizantes e candidatos. O 
deputado Édson Brum defendeu em 
entrevista ao repórter Henrique Pedersini, 
da Rádio Encantado, a administração 
Conzatti e a coligação com o atual prefeito, 
com o MDB indicando o vice. Na mesma 
entrevista, o parlamentar admitiu a que 
nunca tinha sido contatado pela direção 
partidária para debater o assunto. É 
conhecida a posição de Adroaldo Conzatti 
favorável a coligações. Foi assim quando, 
em 1993, venceu resistências internas do 
PMDB e fez um acordo com o PDT, e 
ganhou a eleição tendo como vice Odilon 
Gheno, um empresário respeitado, mas 
desconhecido na política. Agora disputará 
a eleição tendo como vice, Jonas Calvi, 43 
anos, indicado pelo G4, já com experiência 
na vereança e que representa a nova 
geração de políticos de Encantado.

O objeto 
principal da 

política é criar 
a amizade 

entre membros 
da cidade. - 
Aristóteles

Posição de Paulo Costi 
O ex-prefeito e presidente do partido, 

em contato com a coluna, explicou a 
coligação de duas forças políticas adversárias 
tradicionais, a partir de dois eventos. O 
primeiro ocorreu com a frustração na atual 
administração, integrada com o vice Enoir 
Cardoso, que provocou o rompimento com 
prefeito Adroaldo Conzatti, sob a alegação 
de desprestígio e não valorização dos 
companheiros, de propostas e projetos. O 
segundo fato foram os desdobramentos das 
negociações sobre o consenso, em que o PP 
alega não ter sido consultado ou convidado. 
Diante deste cenário, Paulo Costi relatou 
que o PP se preparou para a eleição com 
chapa própria. Mas, com as mudanças no 
quadro partidário, PP e MDB, passaram a 
dialogar sobre uma coligação. Integrantes de 
ambos os partidos entendiam que um acordo 
era fundamental para conseguir a vitória 
eleitoral. Ele admitiu que as conversas foram 
estimuladas pelo bom entendimento entre 
o MDB e o PP na Câmara de Vereadores.
Disse que os emedebistas reconheceram a 
legitimidade da candidatura já consolidada 
de Enoir Cardoso. O MDB propôs contribuir 
indicando o vereador Celso Cauduro, 
como companheiro na chapa majoritária. 
Diante desse cenário, o PP reuniu um grupo 
de lideranças e vereadores e, quase por 
unanimidade, concordou em fazer a coligação 
com o MDB. Depois de reiterar suas críticas 
à coligação com o atual prefeito, o presidente 
do PP disse que está sentido maior � rmeza 
no atual acordo com o MDB. Frisou que 
é o início de um entendimento maior em 
futuras eleições, num processo de superação 
de ranços históricos entre as duas siglas. 
Salientou que fez sua parte, com o apoio 
de outros companheiros, em preparar o PP 
para o pleito, com chapa própria e depois em 
agregar outro partido para o pleito. Embora 
não seja candidato, mesmo que até a véspera 
da eleição era apontado como o candidato 
a vice, Paulo Costi enfatizou que está feliz 
e satisfeito com a conclusão das conversas 
e que estará sempre pronto a dialogar para 
aparar arestas mantendo um ambiente de 
permanente entendimento, visando fazer uma 
gestão para o desenvolvimento de Encantado.



JORNAL OPINIÃO 7  
18 de setembro de 2020

ESPECIAL

Encantadense ganha um Jaguar 
em sorteio do Trilegal Tchê

A representante comercial, Felícia Gianezini, 
30 anos, moradora do bairro São José, em 
Encantado, faturou um carro no sorteio do 

Trilegal Tchê, realizado para o interior do Rio Grande 
do Sul. Na manhã do último domingo (13) ela foi 
contemplada com um Jaguar E-pace no valor de R$ 
232 mil. O Certi� cado de contribuição da APAE que 
garantiu o prêmio foi adquirido na sexta-feira (11), no Bar 
Paladares com a Tânia, que está localizado na rua Padre 
Anchieta, 1511, Centro de Encantado.

A informação o� cial do resultado foi dada na tarde 
de domingo. “Os meus amigos avisaram que eu havia 
ganhado o carro e por causa disso fui conferir no site, 
pois não acreditava que poderia ser verdade. De tarde a 
produção do Trilegal Tchê ligou para me comunicar do 
resultado”, explica.

Felícia já participou de várias rifas e sorteios, mas até 

o momento só havia sido contemplada com um bolo. 
Esta foi a primeira vez que a representante comercial 
adquiriu o Trilegal Tchê. “Sempre compramos rifas, mas 
até agora só tínhamos ganhado um bolo. Já fazia algum 
tempo que eu tinha ideia de comprar um Certi� cado, pois 
acompanhávamos os sorteios pela televisão. No � nal de 
semana anterior, teve um ganhador de Arroio do Meio e 
eu comentei que a sorte estava chegando perto. Na sexta-
feira fui fazer um depósito na lotérica e lembrei de passar 
no bar. Peguei o primeiro que havia, preenchi, devolvi e 
hoje estou muito feliz com o prêmio”, conta.

Romano Castoldi, da Época Papelaria, é representante 
do Trilegal Tchê e atende oito pontos de venda em 
Encantado e três no município de Roca Sales. Ele explica 
como funcionam os sorteios semanais. “Semanalmente 
temos no mínimo 23 ganhadores, pois os sorteios são 
realizados até que o sistema encontre um vencedor. Os 

dois sorteios ocorrem sempre nos domingos de manhã, 
sendo o Trilegal para Porto Alegre, região metropolitana 
e litoral e o Trilegal Tchê para o interior do estado. Em 
Encantado e Roca Sales já tivemos vários ganhadores, que 
receberam motos, automóveis e prêmios em dinheiro, mas 
o Jaguar foi o maior prêmio já recebido”, relata.

Castoldi ainda explica que um percentual dos valores 
arrecadados com as vendas do Trilegal Tchê é revertido 
para a Federação Estadual Associação Pais Amigos 
Excepcionais do RS (FEAPAES – RS) de todo o Estado, 
inclusive já tendo bene� ciado a APAE de Encantado.

 Quem tiver interesse em revender o Certi� cado de 
Contribuição da APAE pode entrar em contato com o 
representante Romano Castoldi pelo número (51) 99666-
8644. 

DIVULGAÇÃO

veículo está avaliado em r$ 232 mil

FELÍCIA GIANEZINI É A CONTEMPLADA

Elisangela Favaretto
jornalista
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TRADICIONALISMO 

CTG Giuseppe Garibaldi realiza 
Gincana Virtual Farroupilha

Quatro equipes foram formadas através de sorteio

De uma forma criativa, o Centro 
de Tradições Gaúchas (CTG) 
Giuseppe Garibaldi realiza 

a Gincana Virtual Farroupilha. A 
atividade conta com a participação de 
quatro equipes, que possuem cerca de 
30 integrantes em cada uma. 

Conforme a Patroa do CTG, Adriane 
Zanotelli Fassini, 43 anos, o evento 
promove a integração das famílias 
de uma forma virtual e, além disso, 
preserva a história, os costumes e os 
valores deixados pelos antepassados. 

“Estamos comemorando de uma 
forma diferente, mas não menos 
importante do que nos outros anos. 
Durante a pandemia nós fizemos 
um estudo sobre a história do Rio 
Grande do Sul, do CTG Giuseppe e do 
município de Encantado envolvendo 
o tradicionalismo. Em setembro nós 
sempre fazíamos um circuito no CTG 
para desenvolver estas atividades 
tradicionais, mas neste ano para evitar 
aglomerações estamos fazendo uma 
gincana virtual, que iniciou no dia 02 
deste mês. Através do Google Meet 
fizemos uma reunião online com todos 
os pais e as crianças. Juntamos as 
invernadas: Dente De Leite, Pré-Mirim, 
Mirim, Juvenil, Adulta e a Xiru e por 
meio de sorteios formamos as equipes”, 
explica. 

O encontro seguinte ocorreu no 
dia 09 de forma virtual, para que as 
equipes executassem algumas tarefas 
naquele momento e outras durante a 
semana. No domingo (13) cada grupo 
realizou uma homenagem ao Dr. Jorge 
Moreira e ainda precisaram levar uma 
amostra de churrasco até a entidade. 
Nesta semana foram realizadas tarefas 
envolvendo a produção de vídeos, 
mas para evitar aglomerações, cada 
integrante participava da sua casa. No 
dia 17, cada equipe colocou uma pessoa 
vestida de Laçador nas esquinas de 
Encantado das 10h às 10h30min.  

Nesta sexta (18), um casal pilchado 
de cada equipe deverá carregar uma 
bandeira do Rio Grande do Sul ou do 
CTG e caminhar pela Avenida para 
divulgar a cultura gaúcha. No domingo 
(20) será realizada uma carreata. Às 
16h, os carros saem do Parque João 
Batista Marchese e devem passar 
pelas principais ruas da cidade. Todos 
devem  carregar as bandeiras e estarem 
pilchados. O destino será a sede do 
CTG onde os integrantes irão cantar 
o Hino do Rio Grande do Sul e fazer 
a extinção da Chama Crioula que foi 
acesa no dia 07 de setembro. 

A patroa ainda frisa que as 
devolutivas das respostas estão sendo 

feitas através do Google Classrrom. As 
tarefas são postadas por um integrante 
da equipe, que é considerado o patrão e 
desta forma, todos podem acessar e ver 
as atividades cumpridas. Ela parabeniza 
a participação de cada integrante. 

“O envolvimento das equipes está 
muito bom. Pensamos que as crianças 
estavam cansadas por terem muitas 
aulas pela internet, mas todos estão 
muito engajados, desde as crianças de 
três a quatro anos que fazem desenhos 
e algumas apresentações simples, até 
os adultos que executam as tarefas 
mais difíceis. Além disso, esta foi 
uma maneira diferente de continuar 
a integração das famílias, cultivar as 
tradições, levando em conta tudo o que 
acreditamos, os valores e o respeito que 
temos pelas famílias e pelas pessoas 
que estão inseridas na entidade e na 
comunidade também”, relata. 

A patroa ainda destaca que a 
gincana também quis mostrar que 
o tradicionalismo e o CTG não são 
somente danças, apresentações e 
rodeios. “A tradição envolve muito mais 
coisas, cultura e costumes. A pandemia 
veio para a gente dar uma parada e 
rever todos estes valores e crenças”, 
destaca. Além da Gincana Virtual, neste 
ano, o CTG também desenvolveu dois 
eventos: o Galeto Solidário, em parceria 
com a Corrente do Bem e a Feijoada 
para arrecadar fundos e suprir as 
despesas fixas da entidade. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

encontros são realizados de forma virtual

equipes 
homenagearam o 
dr. jorge moreira

Elisangela Favaretto 
jornalista
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CTG Giuseppe Garibaldi realiza 
Gincana Virtual Farroupilha

Quatro equipes foram formadas através de sorteio

De uma forma criativa, o Centro 
de Tradições Gaúchas (CTG) 
Giuseppe Garibaldi realiza 

a Gincana Virtual Farroupilha. A 
atividade conta com a participação de 
quatro equipes, que possuem cerca de 
30 integrantes em cada uma. 

Conforme a Patroa do CTG, Adriane 
Zanotelli Fassini, 43 anos, o evento 
promove a integração das famílias 
de uma forma virtual e, além disso, 
preserva a história, os costumes e os 
valores deixados pelos antepassados. 

“Estamos comemorando de uma 
forma diferente, mas não menos 
importante do que nos outros anos. 
Durante a pandemia nós fizemos 
um estudo sobre a história do Rio 
Grande do Sul, do CTG Giuseppe e do 
município de Encantado envolvendo 
o tradicionalismo. Em setembro nós 
sempre fazíamos um circuito no CTG 
para desenvolver estas atividades 
tradicionais, mas neste ano para evitar 
aglomerações estamos fazendo uma 
gincana virtual, que iniciou no dia 02 
deste mês. Através do Google Meet 
fizemos uma reunião online com todos 
os pais e as crianças. Juntamos as 
invernadas: Dente De Leite, Pré-Mirim, 
Mirim, Juvenil, Adulta e a Xiru e por 
meio de sorteios formamos as equipes”, 
explica. 

O encontro seguinte ocorreu no 
dia 09 de forma virtual, para que as 
equipes executassem algumas tarefas 
naquele momento e outras durante a 
semana. No domingo (13) cada grupo 
realizou uma homenagem ao Dr. Jorge 
Moreira e ainda precisaram levar uma 
amostra de churrasco até a entidade. 
Nesta semana foram realizadas tarefas 
envolvendo a produção de vídeos, 
mas para evitar aglomerações, cada 
integrante participava da sua casa. No 
dia 17, cada equipe colocou uma pessoa 
vestida de Laçador nas esquinas de 
Encantado das 10h às 10h30min.  

Nesta sexta (18), um casal pilchado 
de cada equipe deverá carregar uma 
bandeira do Rio Grande do Sul ou do 
CTG e caminhar pela Avenida para 
divulgar a cultura gaúcha. No domingo 
(20) será realizada uma carreata. Às 
16h, os carros saem do Parque João 
Batista Marchese e devem passar 
pelas principais ruas da cidade. Todos 
devem  carregar as bandeiras e estarem 
pilchados. O destino será a sede do 
CTG onde os integrantes irão cantar 
o Hino do Rio Grande do Sul e fazer 
a extinção da Chama Crioula que foi 
acesa no dia 07 de setembro. 

A patroa ainda frisa que as 
devolutivas das respostas estão sendo 

feitas através do Google Classrrom. As 
tarefas são postadas por um integrante 
da equipe, que é considerado o patrão e 
desta forma, todos podem acessar e ver 
as atividades cumpridas. Ela parabeniza 
a participação de cada integrante. 

“O envolvimento das equipes está 
muito bom. Pensamos que as crianças 
estavam cansadas por terem muitas 
aulas pela internet, mas todos estão 
muito engajados, desde as crianças de 
três a quatro anos que fazem desenhos 
e algumas apresentações simples, até 
os adultos que executam as tarefas 
mais difíceis. Além disso, esta foi 
uma maneira diferente de continuar 
a integração das famílias, cultivar as 
tradições, levando em conta tudo o que 
acreditamos, os valores e o respeito que 
temos pelas famílias e pelas pessoas 
que estão inseridas na entidade e na 
comunidade também”, relata. 

A patroa ainda destaca que a 
gincana também quis mostrar que 
o tradicionalismo e o CTG não são 
somente danças, apresentações e 
rodeios. “A tradição envolve muito mais 
coisas, cultura e costumes. A pandemia 
veio para a gente dar uma parada e 
rever todos estes valores e crenças”, 
destaca. Além da Gincana Virtual, neste 
ano, o CTG também desenvolveu dois 
eventos: o Galeto Solidário, em parceria 
com a Corrente do Bem e a Feijoada 
para arrecadar fundos e suprir as 
despesas fixas da entidade. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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regiãoadministração e direção visitam empreendimento

Incubatório entrará em 
funcionamento ainda 
neste mês, em Mato Leitão
Com previsão para iniciar as atividades no 

dia 22 de setembro, o Incubatório, parte 
integrante do Programa Frango de Corte 

da Cooperativa Dália Alimentos, está em fase final 
de obras, atendendo a todas as normas, requisitos 
e legislações estaduais e municipais, bem como 
a Instrução Normativa Nº56 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
O empreendimento está localizado em Palanque 
Pequeno, interior do município de Mato Leitão, 
distante três quilômetros da RSC-453, numa área com 
5,86 hectares. Possui área civil construída de 2.151,40 
metros quadrados e capacidade instalada para incubar 
até 1.250.000 pintos/mês, com investimento de R$ 12 
milhões por parte da Dália Alimentos. 

Inicialmente, conforme o técnico responsável, 
Jean Pierre Wathier, a incubação semanal será de 
100 mil ovos, com projeção de atingir o máximo da 
incubação em 2021, que será de 1.250.000 pintos/
mês. “A expectativa é estruturar uma equipe com 26 
funcionários para atuar no empreendimento. Quanto 
aos ovos férteis, inicialmente serão fornecidos por 
uma empresa terceirizada já que a produção própria 
iniciará somente em dezembro, no Matrizeiro de 
posse da Empresa ASA, localizado na cidade de Vale 
Verde. Lá, inicialmente, serão produzidos 50 mil ovos 
férteis por dia. 

No Matrizeiro ASA, uma empresa privada e 
de propriedade de funcionários da cooperativa, 
além de uma cota da própria Dália, o investimento 
ultrapassou os R$ 20 milhões. Wathier explica que 
as aves da Recria 1 estão com 12 semanas de idade 
e serão transferidas para o núcleo 3 de produção no 
dia 12 de novembro, começando a produzir os ovos 
férteis no início de dezembro. A granja está com três 
núcleos concluídos de um total de seis. “A estimativa 
é finalizar as obras até o fim deste ano e conforme as 
aves forem criadas, serão transferidas para os núcleos 
de produção de ovos”, explica o técnico. 

Visita do Conselho 
Para conhecer mais acerca do empreendimento, o 

presidente do Conselho de Administração, Gilberto 
Antônio Piccinini; o vice-presidente, Pasqual 
Bertoldi; os conselheiros Belquer Ubirajara da Silva 
Lopes, Genésio Buffon, Jacir Francisco Zanuzzo, José 

Eramildo Garcia Abich, Rodrigo Schmitz, Silvano 
Berté e Valmor Pappen; o presidente Executivo, 
Carlos Alberto de Figueiredo Freitas; o gerente da 
Divisão Produção Agropecuária, Igor Weingartner 
e o supervisor do Setor Frango de Corte, Edenir 
Medeiros estiveram visitando o local no dia 10 de 
setembro. 

A comitiva foi recebida pelo técnico, Jean Pierre 
Wathier; pelo consultor, Antônio Pettine; pelo 
encarregado do incubatório, Marcelo Santos e pelo 
responsável pela manutenção, Vilmar de Lima. Os 
dirigentes ficaram impressionados com a magnitude 
do empreendimento, um dos pilares de toda a 
cadeia de produção do frango de corte estruturada 
e concebida pela Dália Alimentos. “Foram visitados 
todos os ambientes do incubatório, desde o acesso aos 
caminhões nos arcos de desinfecção, a entrada dos 
funcionários, as barreiras sanitárias, os vestiários, o 
escritório, a sala de reunião, a lavanderia, o refeitório, 
o almoxarifado, a área de higienização de mãos, o 
fumigador, a sala de ovos, a incubadora, o setor de 
transferência e lavagem de caixas, os nascedouros, as 

salas de sexagem e expedição, a lavagem e o estoque 
de caixas, a expedição dos pintinhos, a coleta de 
resíduos e o recebimento de caixas sujas, a sala de 
máquinas e a Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE)”, detalhe.   

Piccinini, em nome do grupo, frisou que 
o incubatório foi projetado para ser um 
empreendimento modelo e moderno, que integra 
uma engrenagem complexa que é o Programa 
Frango de Corte da Dália Alimentos. “A Dália está 
cumprindo com o que há de mais rigoroso em termos 
sanitários para a produção de frangos existente no 
Brasil e no mundo. Isso torna a nossa cooperativa 
cada vez mais reconhecida, seja nos segmentos 
suínos e láteos, e agora também no frango de corte, 
com habilitações para exportar a países como Haiti, 
Angola, Suriname e República Democrática do 
Congo. Por ser um programa que contempla toda a 
cadeia produtiva do frango de corte, conseguiremos 
ter a rastreabilidade total da produção, um dos 
grandes diferenciais deste programa”, explica o 
presidente do Conselho de Administração.  

ENTENDA | PROGRAMA 
FRANGO DE CORTE DÁLIA 
ALIMENTOS: 

1) Matrizeiro (Empresa ASA): Localizado em Vale 
Verde. Fazem parte da sociedade 37 funcionários 
da Dália Alimentos, mais a cota da cooperativa. O 
investimento é de R$ 20 milhões; 

2) Incubatório: Localizado em Mato Leitão. O 
investimento é de R$ 12 milhões, responsabilidade 
da Cooperativa Dália Alimentos; 

3) Condomínios Avícola para Produção de Frangos 

de Corte: Os condomínios são constituídos por 
produtores associados à Dália. Em cada um dos 
empreendimentos a cooperativa possui uma cota 
e o investimento médio, em cada unidade é de R$ 
8 milhões. Já encontram-se alojando os núcleos 
de Vespasiano Corrêa, Encantado, Mato Leitão, 
Venâncio Aires e Anta Gorda. Restam Encantado 
São Luis, Marques de Souza, Cruzeiro do Sul e 
Relvado; 

4) Complexo Avícola: Localizado em Palmas, 
Arroio do Meio. Unidade frigorífica com capacidade 
para abate de 55 mil frangos, mais fábrica 
de farinhas e de rações para aves e suínos. 
Investimento de R$ 96 milhões pela Dália Alimentos. 

Conselho visitou empreendimento localizado em Mato Leitão. Em pé: Pasqual, Rodrigo, 
Silvano, Edenir, Valmor, Jacir, Genésio, Carlos Alberto, José Eramildo e secretário 

de agricultura de Mato Leitão, João Carlos Machry. Agachados: Jean Pierre, Gilberto, 
Antônio, Belquer, Marcelo e Vilmar 

DIVULGAÇÃO

Empresa ASA, onde funcionará o 
matrizeiro, já está operando de forma 

gradativa
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Defesa Civil reúne técnicos para 
analisar efeitos de La Niña no Estado

A Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil do Estado reuniu a 
equipe técnica da Sala de Situação 
da Secretaria do Meio Ambiente 
e Infraestrutura (Sema) e os 
coordenadores regionais nesta quarta-
feira (16/9) para avaliar as condições 
climáticas previstas para os próximos 
três meses no Rio Grande do Sul. 
O objetivo é elaborar estratégias e 
medidas para mitigar os efeitos dessa 
condição meteorológica. 

Segundo a meteorologista da Sala 
de Situação da Sema, Cátia Valente, 
o modelo disponibilizado pelo 
International Research Institute for 
Climate Prediction (IRI) indica que 
“estamos entrando em um período 
de La Niña capaz de modificar a 
distribuição de calor, concentração 

de chuvas e formação de estiagem ao 
longo dos próximos meses”.

No Brasil, o fenômeno La Niña 
provoca estiagem principalmente 
na região Sul. A característica 
preponderante do fenômeno é o 
resfriamento da superfície das águas 
do Oceano Pacífico. “A primavera 
deverá ser marcada por períodos de 
chuvas irregulares e abaixo da média, 
probabilidade de tempo seco com 
temperaturas elevadas”, ressaltou Cátia.

Conforme o hidrólogo Lucas 
Giacomelli, “as chuvas dos últimos 
meses possibilitou a recuperação das 
bacias na metade norte e a reposição 
hídrica dos reservatórios subterrâneas”. 
A região Sul do Estado segue na 
situação de atenção em função dos 
baixos volumes de chuvas registrados.

ENCANTADO
aumento Do índice do 
IDEB em todos os níveis

Encantado teve um acréscimo de 2017 para 2019 em todos os níveis de 
educação: anos iniciais (1º ao 5º ano), finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os dados são 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e foram divulgados no dia 15 de setembro.

defesa civil destina recursos 
A Defesa Civil Nacional repassa recursos para a recuperação dos 

prejuízos públicos das enchentes ao município no valor de R$ 797 mil. 
A publicação saiu na portaria 2431 de Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) de 14 de setembro.

município recebe selo de 
regularidade e responsabilidade 
no pagamento de precatórios

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conferiu ao 
município de Encantado o Selo de Regularidade e Responsabilidade no 
Pagamento de Precatórios do ano de 2019. A certificação foi concedida em 
função do município estar pagando em dia todos os precatórios.

Boletim epidemiológico 
Covid-19 (Novo Coronavírus)

Total de casos considerados recuperados: 432
Total de confirmados: 451
Isolamento social: 7
Pessoas em acompanhamento domiciliar com sintomas gripais: 48
Internados: 4, sendo 2 em UTI  
Óbitos: 8          
Número de pacientes testados:
Lacen
Nº de testes: 239
Confirmados: 108
Negativos: 122
Descartados: 3
Em análise: 6
Testes rápidos
Nº de testes: 536
Confirmados: 272
Negativos: 264
Particulares
Nº de testes: 71

Confirmados: 71
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Governo anuncia liberação de eventos 
corporativos e feiras comerciais

Com a estabilização e redução de alguns dados 
envolvendo o coronavírus no Rio Grande do Sul 
e depois de amplo diálogo com representantes 
setoriais, o governador Eduardo Leite anunciou, 
na transmissão virtual para atualização do 
enfrentamento à pandemia desta quinta-feira (17/9), 
a liberação, com restrições, de eventos corporativos. 
Os protocolos deverão ser publicados em decreto 
entre segunda (21/9) e terça-feira (22/9).

“Sempre falamos que o nosso trabalho seria com 
o dedo no pulso. Quando foi necessário aumentar 
as restrições, o fizemos. Agora que a situação 
melhorou, estamos permitindo a retomada de 
algumas atividades. Foi assim no comércio, no setor 
da alimentação, nas escolas e, agora, em mais duas 
áreas: a esportiva (na última segunda-feira) e a de 
eventos”, destacou o governador.

Após diversas agendas de diálogo com 
representantes do setor de eventos, estudos e análises 
por parte do governo, estão sendo finalizados os 
protocolos para a retomada de algumas atividades. 
A previsão é que o decreto com as regras seja 
publicado no começo da próxima semana.

Em um primeiro momento, devem ser permitidas 
apenas feiras e exposições corporativas e comerciais; 
seminários, congressos, convenções, simpósios, 
conferências, palestras e similares; reuniões 
corporativas, oficinas, treinamentos e cursos 
corporativos.

“Para todas elas, é claro, deverão ser observados 
rigorosos protocolos, como limitação de pessoas 
e distanciamento entre elas, sistema de renovação 

do ar, cuidados na 
entrada e na saída, 
além do já tradicional 
uso da máscara e de 
medidas constantes de 
higienização. Eventos 
sociais e comemorativos 
não serão permitidos 
nesse primeiro protocolo, 
mantendo a proibição 
para, por exemplo, festas 
de 15 anos e casamentos”, 
explicou o governador.

Atividades esportivas
Atividades esportivas 

que envolvem serviços 
de educação física, clubes 
sociais esportivos, clubes 
de futebol, competições 
esportivas e outros 
serviços estão liberadas 
em municípios com 
bandeira laranja (há 
pelo menos duas semanas consecutivas) e amarela 
no modelo do Distanciamento Controlado.

A liberação consta no Decreto 55.482 do governo 
estadual, publicado na segunda edição do Diário 
Oficial do Estado da segunda-feira (14/9). Para a 
realização dessas atividades, é necessário observar as 
restrições descritas no decreto relativas à pandemia, 
bem como a Nota Informativa 18 da Secretaria da 
Saúde (SES).

“Nas últimas duas semanas, recebi representantes 
das quadras esportivas de várias regiões durante 
as agendas de diálogo sobre a Reforma Tributária 
RS que realizamos, em que os grupos destacaram 
a difícil situação vivida em função dos meses de 
fechamento e também da disposição de todos em 
trabalhar com regras rigorosas para a retomada. 
Depois dos estudos da Secretaria da Saúde, do 
Gabinete de Crise e do Comitê de Dados, então, 
anunciamos essa retomada”, pontuou Leite.

Daer simplifica renovação do cadastro de 
empresas de fretamento e turismo

As empresas de transporte intermunicipal na 
modalidade de fretamento e turismo começaram 
o mês com regras mais simples para a renovação 
do registro no Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (Daer). A autarquia, 
vinculada à Secretaria de Logística e Transportes 
do Estado (Selt), suspendeu temporariamente 
exigências que vinham dificultando o recadastro 
dos transportadores por causa dos efeitos da 
pandemia.

Com a medida, as empresas não precisam mais 
atualizar a documentação de toda a frota para 
renovarem o registro. A suspensão desse item 
foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de 
Tráfego do Daer.

“Diante deste momento delicado, o Estado 
tem priorizado ações para preservar a saúde 
da população, mas sem descuidar da atividade 

econômica”, salienta o secretário Juvir Costella. 
“Por esse motivo, precisamos ter sensibilidade 
e adotar soluções criativas para garantir a 
sequência de serviços importantes à sociedade.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, 
Luciano Faustino, muitos transportadores 
têm enfrentado dificuldades para manter em 
dia a documentação de todos os veículos. 
“A partir de agora, se a frota contar com dez 
veículos e apenas dois estiverem com licenças 
atualizadas, estes poderão circular enquanto o 
restante permanece na garagem”, exemplifica. 
“Com a adaptação das regras à situação pela 
qual passamos, permitimos que as empresas 
continuem atuando e possam se recuperar 
financeiramente.”

A mudança altera as normas da Resolução 
5.295 de 2010, eliminando momentaneamente a 

necessidade de excluir do cadastro do Daer um 
veículo com problemas na documentação. “Essa 
era a única saída para a atualização do Recefitur 
[Registro Cadastral de Empresas Fretadoras e 
Turísticas Intermunicipais], mas o problema 
é que os interessados precisavam pagar pela 
retirada e, depois, pela reinclusão daquele item 
no sistema”, detalha o diretor de Transportes 
Rodoviários e presidente do Conselho de Tráfego 
do Daer, Lauro Hagemann. Cada procedimento 
chega a aproximadamente R$ 120 por veículo.

As novas regras para renovação do Recefitur 
prosseguem enquanto durar a pandemia. Os 
usuários que tiverem dúvidas podem procurar 
o setor pelos e-mails fretamento@daer.rs.gov.
br e turismo@daer.rs.gov.br. Além desses canais, 
durante o horário comercial, está disponível o 
telefone (51) 98595-4045.

FOTO: GUSTAVO MANSUR/PALÁCIO PIRATINI

“Agora que a situação melhorou, estamos permitindo a 
retomada de algumas atividades”, explicou o governador
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TRÊS CHAPAS eM NOVA BRÉSCIA, 
MUÇUM, ROCA e doutor ricardo
Nova Bréscia

O prefeito Marcos Martini (PDT) vai à reeleição 
com Dalton Nichel de vice. O atual vice-prefeito, 
Adilar Lorenzon, compõe a chapa do MDB com 
Gilberto Zambiasi. A terceira formação tem 
Angelo Barbieri e Leandro Dadalt (PP).

MARTINI E DALTON

ADILAR E GILBERTO

BAIXINHO E LEANDRO

PRÉ-
CANDIDATOS 
A VEREADOR DE 
NOVA BRÉSCIA

PDT
Elisabete Cigolini
Ivanéria Lima
Iara Petry Fachini
Gilberto Valduga
Gilberto Rheinheimer
Lauro Cristófoli Scartezini
Denisar Fachini
Moacir Giovanaz
Milton José Sestari

PP
Cesar Spessatto
Cristiano Carlos Laste
Ivete Kischporski Dias
Jair Lorenzon
Jessica Amanda Zambiasi
Kelim Senter Ongaratto
Mateus Bettio Fachini
Moises Fachini
Ricardo Schena
Rodrigo Antonio Vieceli
Rogerio Carlos Nichel
Sergio Luis de Maman
Silvia Maria Laste

MDB
Elena Delazeri 
Bruno De Maman 
Diego Berti
Dialva Dalpian 
Tânia Marta Hammes
José Ângelo Valer

Muçum
Alex Colossi e Adair 

Villa (PSDB)
Mateus Trojan (MDB) 

e Amarildo Baldasso 
(PSD)

Leonardo Bastiani e 
Alcir Brustolin (PL)

Roca Sales
O prefeito Amilton 

Fontana e o vice Leandro 
Botega, do MDB, vão 
à reeleição. Também 
concorrem Domingos 
Valler e Celso Giongo, 
do PSL. A terceira chapa 
tem Ivair Zanchetti 
(PTB) e Marcos Deves 
(PP).

Coqueiro 
Baixo

Os atuais prefeito e 
o vice, Jocimar Valer e 
Valmor Salvi (MDB-
PDT) disputam a 
reeleição. O adversário é 
o ex-prefeito, Veríssimo 
Caumo, ao lado de 
Eugenio Ceratti, ambos 
do PP.

GRUPO 
ENCANTADO DE 
COMUNICAÇÃO, 

AQUI, 
VOCÊ 

NÃO PERDE 
ELEIÇÃO!

alex e villa

bastiani

brustolin

mateus e baldasso

Doutor 
Ricardo

O atual vice-prefeito 
Alvaro Giacobbo 
concorre ao lado de 
Leandro Vian (MDB)

As outras chapas 
são Darci Demichei e 
Clécio Marchioretto 
(PP); e Tiago Bertoti e 
Cristian Badin (PDT)
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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

Muçum

Caminhão tomba em 
acidente no interior 

Na tarde da quarta-feira (16) 
foi registrado acidente de trânsito 
envolvendo dois caminhões na Linha 
Alegre, em Muçum. Os veículos 
seguiam em sentidos contrários, mas 
devido a pista estreita o caminhão 
da prefeitura desceu um barranco de 

cerca de 10 metros de altura.
O servidor público de 55 anos 

sofreu escoriações, sendo conduzido 
ao Hospital Beneficente Santa 
Terezinha (HBST) de Encantado. 
Após ser medicado o funcionário foi 
liberado.

Roca Sales
Propriedade no interior 
é alvo de criminosos

Um agricultor registrou, na quarta-feira (16), o furto de materiais de um galpão, 
na Linha Julio de Castilhos, em Roca Sales.Conforme a vítima, do local foram 
subtraídos uma motosserra, roçadeira, furadeira, compressor, aparador de cerca 
viva e um coelho.

Encantado
Bombeiros socorrem homem que 
sofreu acidente de trabalho

O Corpo de Bombeiros de Encantado foi acionado, na segunda-feira (14), 
para socorrer um homem que sofreu acidente de trabalho em uma empresa, na 
ERS-129.Conforme a guarnição, a vítima foi atingida por chapas de compensado, 
com suspeita de fraturas nos braços. O Samu encaminhou o trabalhador para 
atendimento médico.

BM busca apoio da ACI-E para adesão 
a programa de aparelhamento da 
segurança pública

Encantado 
Motociclista sofre ferimentos 
em acidente na ERS-129

Um motociclista sofreu ferimentos em acidente de trânsito registrado em 
Encantado ontem (17). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar 
(CRBM), houve a colisão entre um carro e uma motocicleta no quilômetro 73 da 
ERS-129, próximo ao Trevo do Peteba. O condutor da moto foi socorrido para 
atendimento hospitalar com ferimentos.

O chefe do Comando Regional de 
Polícia Ostensiva do Vale do Taquari 
(CRPO-VT), tenente-coronel Luis 
Marcelo Gonçalves Maya, pediu 
apoio da Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (ACI-E) para 
que mobilize as empresas da cidade a 
aderirem ao Programa Incentivo ao 
Aparelhamento da Segurança Pública 
(PISEG). 

O encontro com o presidente Rafael 
Fontana ocorreu na tarde de quarta-
feira (16), no Centro Empresarial 
ACI-E, e foi acompanhado pelo 
presidente do Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública de Encantado 
(Consepro), Victório Alba, e pelo 
capitão da Brigada Militar local, Marcos 
André Cíceri.

Conforme Maya, o PISEG possibilita 
que as empresas destinem até 5% 
do saldo devedor do ICMS para a 
aquisição de equipamentos de uso 
das entidades de segurança pública 
no combate à criminalidade. De 
contrapartida, a empresa repassa 
10% desse valor para o Fundo 
Comunitário Pró-Segurança, cujo 
recurso será utilizado em ações de 
prevenção voltadas a proteger crianças 
e adolescentes em condição de 
vulnerabilidade. 

“O PISEG está envolvido num 
programa maior que é o RS Seguro. São 
estratégias que o Estado pensou para 
combater a criminalidade ou mantê-
la sob o controle em todas as regiões 
do Estado. Ele funciona nas regiões 
do Planalto, Serra, Grande Porto 
Alegre e Vale dos Sinos. Se nós não 
aparelharmos as polícias civil e militar 
do Vale do Taquari, e nos colocarmos 
numa condição melhor, a tendência é a 

migração do crime dessas regiões para 
a nossa. Estamos tentando nos manter, 
nos próximos anos, em igualdade de 
condições com as demais regiões do 
Estado”, argumentou Maya.

Para Fontana, enquanto sociedade 
organizada, as entidades e a 
comunidade devem contribuir, na 
medida do possível, para estruturar 
serviços e equipamentos para que a 
Brigada Militar tenha condições de 
fazer o seu melhor. “A segurança é 
uma preocupação de todos. A gente 
precisa dar a nossa contribuição, 
dentro das possibilidades de cada um, 
para que se tenha uma cidade e uma 
região cada vez mais seguras, a fim de 
que possamos tocar nossos negócios 
e trabalhar com mais tranquilidade”, 
comentou o presidente.

Após o encontro ficou acordado que 
a ACI-E vai contatar empresas para que 
se reúnam, na próxima semana, em 
Encantado, com o chefe do CRPO-VT, 
em busca de mais esclarecimentos sobre 
o PISEG.

Projetos 
prioritários

Dois projetos da Brigada Militar 
são considerados prioritários dentro 
do PISEG. Um é o Força Total, que 
objetiva o aparelhamento de todas 
as unidades da BM do Estado com 
veículos, equipamentos e armas. O 
outro projeto visa à aquisição de 
equipamentos e armamentos para uso 
da Força Tática de Lajeado, cujo efetivo 
atende todos os municípios do Vale do 
Taquari. 

motorista foi medicado e liberado

marcos andré Cíceri, Fontana, Maya e Alba

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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QUENTINHAS DO PEDA

DAL PIAN 
O lateral esquerdo encantadense Guilherme 

Dal Pian está em negociações com um novo 
clube para dar prosseguimento na carreira. Após 
o cancelamento da Divisão de Acesso, o jogador 
do Veranópolis passou a treinar e aguardar por 
propostas. Guilherme passou pelo Lajeadense e 
Juventude (Caxias do Sul). Guilherme está com 
21 anos. 

REGIONAL AMEAÇADO 
A pandemia do Coronavírus pode fazer com 

que o Campeonato Regional da Aslivata não 
ocorra em 2020. A tendência é que a Associação 
de Ligas do Vale do Taquari retome os trabalhos 
apenas em 2021 devido ao final do ano e eleições. 

CFM 
Mantendo os devidos cuidados graças a 

pandemia do Coronavírus, a escolinha do 
CFM de Encantado reiniciou os trabalhos de 
treinamentos com os atletas. Os professores 
têm organizado treinos com distanciamento 
entre os meninos e numero limitado de alunos. 
No calendário não há previsão de realização de 
jogos amistosos e muito menos participação em 
competições.

“ÉVERTON DEPENDÊNCIA”
O Grêmio escancara a cada jogo a 

dependência que tinha de Éverton , vendido ao 
Benfica de Portugal. A verdade é que depois da 
saída do “Cebolinha” o tricolor não apresentou 
sequer uma boa atuação. O Grêmio carece de 
protagonistas e parece desorganizado do ponto 
de vista técnico e físico. Éverton e suas boas 
atuações mascaravam a verdade: que sem ele o 
Grêmio é um time absolutamente comum. 

LIBERADOS 
O Executivo Municipal de Encantado 

publicou o decreto nº 180 o qual incorpora o 
Decreto Estadual 55.483, o qual regulamenta os 
esportes coletivos em função da pandemia. No 
item específico sobre o assunto, consta que “após 
14 dias sem bandeira vermelha ou preta, ficam 
permitidos esportes coletivos exclusivamente em 
quadras esportivas, sem público, com intervalo 
de uma hora entre os jogos e uso intercalado 
das quadras, para evitar aglomeração e permitir 
higienização / Vedado uso de espaços de 
entretenimento (churrasqueiras, praça infantil, 
etc.) / Restaurantes em conformidade com o 
protocolo específico.

RONEI GEBING 

Volante é campeão 
estadual pela 
chapecoense

Formado nas 
categorias de base do 
CFM de Encantado, 
Ronei Gebing 
conquistou o título de 
maior expressão na sua 
carreira como jogador de 
futebol. O volante ajudou 
a Chapecoense a erguer 
a taça do Campeonato 
Catarinense 2020. No 
domingo (13) a Chape 
derrotou o Brusque 
por 1 a 0 e confirmou o 
primeiro lugar. 

O título é o resultado 
final de uma campanha 
de recuperação após 
começo irregular da 
equipe onde joga o 
atleta que nasceu em 
Três Passos, mas reside 
em Encantado desde a 
infância. 

Ronei foi titular em 
boa parte dos jogos 
e entrou no decorrer 
da partida do último 
domingo e colaborou 
para manutenção da 
vantagem que rendeu a 
taça do clube do oeste 
catarinense. 

Agora a Chapecoense 
volta suas atenções para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro, onde o 
objetivo é retornar para 
principal divisão do 
futebol nacional. 

Título é o mais 
importante da 

carreira do 
jogador

DIVULGAÇÃO
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DORIVAL JÚNIOR
O técnico Dorival Júnior deu uma 

declaração bastante forte e interessante 
esta semana, salientando que em torno 
de 40 por cento dos atletas que estão 
disputando a Série A do Campeonato 
Brasileiro, deveriam estar na Série 
B. Realmente o nível técnico do 
Brasileirão 2020 está muito baixo.

INTER NA LIBERTADORES
O Internacional levou um susto 

esta semana no jogo contra o América 
de Cáli pela Copa Libertadores, 
mas, acabou saindo com a vitória. 
O colorado gaúcho chegou estar 
vencendo por três a um, cedeu o 
empate, e nos acréscimos marcou 
o gol que garantiu os três pontos. 
Com o resultado o time do técnico 
Eduardo Coudet deu um passo 
importantíssimo rumo à classi� cação.

GRÊMIO NA LIBERTADORES
Em mais uma atuação apática, 

o Grêmio perdeu de dois a zero 
para o Universidad Católica, no 
Chile, e, complicou sua situação na 
Libertadores 2020. O tricolor na 
sequência terá três jogos em Porto 
Alegre pela competição, mas, se perder 
o clássico Gre-Nal da próxima quarta-
feira (23), deixa a zona de classi� cação, 
e, terá que buscar a vaga nas duas 
últimas rodadas.

MUDANÇAS
Após a sequência de más atuações 

e maus resultados, devem ocorrer 
várias mudanças no futebol gremista. 
Nas próximas horas deveremos ter 
muitas novidades a este respeito. A 
pressão da torcida nas redes sociais é 
intensa, tanto que o próprio presidente 
Romildo Bolzan Júnior, desativou 
sua conta no twitter em virtude da 
enxurrada de reclamações. 

LESÕES
O Grêmio sofre com uma série de 

lesões musculares nesta temporada 
de 2020. No momento, o tricolor 
gaúcho conta com sete jogadores 
lesionados: Kannemann, Victor 
Ferraz, Pedro Geromel, Jean Pyerre, 
Guilherme Guedes, Maicon e Pepê. 
O tricolor começa a pagar o preço 
pela troca equivocada que a direção 
promoveu na preparação física no 
início da temporada, tirando Rogério 
Dias, um pro� ssional que estava 
a� rmado no clube, para trazer um 
preparador físico, Márcio Meira, que 
estava atuando no inexpressivo futebol 
tailandês.

CHAPE 1
Além de estar fazendo uma boa 

campanha na Série B do Brasileirão, a 
Chapecoense conquistou o título do 
Campeonato Catarinense. Na decisão, 
a Chape venceu os dois jogos contra o 
Brusque, 2 x 0 e 1 x 0.

CHAPE 2
No time da Chapecoense, dois 

jogadores que atuaram nas categorias 
de base do Esporte Clube Encantado, 
o volante Ronei e o meia Vinícius 
Locatelli.

YPIRANGA
O Ypiranga de Erechim está tendo 

uma excelente performance na Série 
C do Campeonato Brasileiro. O time 
gaúcho divide a vice-liderança com 
o Volta Redonda, com 11 pontos 
ganhos, apenas um ponto atrás do 
Brusque que está em primeiro lugar. 
Domingo, dia 20, o Ypiranga recebe 
o Criciúma no Estádio Colosso da 
Lagoa.

REFORÇO
Na última sexta-feira, dia 11, o 

Grêmio con� rmou s contratação do 
lateral-esquerdo Diogo Barbosa que 
estava no Palmeiras. Mesmo não 
sendo o jogador dos sonhos da torcida 
gremista, a esperança é que consiga 
agregar qualidade numa posição que o 
tricolor estava carente.

DARONCO
O árbitro gaúcho Anderson 

Daronco testou positivo para 
coronavírus, e, não pode apitar o 
jogo de ontem (17) entre Racing 
(ARG) e Nacional (UR) pela Copa 
Libertadores. Os auxiliares Fabrício 
Vilarinho, Rafael Alves e Bruno 
Arleu, que trabalhariam nesta partida, 
também positivaram o exame. 

THIAGO NEVES
O meia � iago Neves que deixou 

o Grêmio recentemente pode se 
transferir para o Sport Recife. O 
jogador chegou estar acertado com o 
Atlético-MG, mas, a direção do Galo 
sofreu uma forte pressão da torcida e 
desistiu da contratação.

FELIPE VIZEU
O centroavante Felipe Vizeu, 

23 anos, ex-Grêmio, rescindiu seu 
contrato com o Akhmat Grozny, da 
Rússia. Com a camisa do clube russo, 
Vizeu jogou sete partidas e marcou 
um gol. O atleta pertence a Udinese 
da Itália e a tendência é de que seja 
emprestado a uma equipe brasileira.

CORRIDA EM MONTANHA
ZONATTO PARTICIPA DE 
PROVA EM ARROIO DO MEIO 

Após meses de paralisação devido 
à pandemia do Coronavírus, o 
encantadense Sílvio Zonatto retoma sua 
busca por mais um título no Circuito 
Trilhas e Montanhas. A quarta etapa do 
Campeonato Estadual ocorre na cidade 
de Arroio do Meio neste sábado (19). 

Para viabilizar a sequência da 
competição, os organizadores 
realizaram uma série de adaptações 
nas provas que interferem no horário, 
local e número de participantes ao 
mesmo tempo. “O numero de atletas 
foi limitado em 460, sendo que as 
largadas serão individuais, com um 
atleta por minuto. Mascaras serão 
usadas normalmente ate o momento 
da corrida, quando então poderá ser 

retirada, somente durante a prova, e 
devera ser reposta, ao cruzar a linha 
de chegada”, explica Zonatto, que 
se prepara visando o trajeto a ser 
percorrido junto ao Morro Gaúcho. 

Sílvio Zonatto compete com o Apoio 
Master da CURTLO BR e Sicredi 
Região dos Vales, e Apoio Logístico 
da Salomon Brasil, e das americanas 
Oakley e CamelBak Sistemas de 
Hidratação,além do Suporte na Área da 
Saúde, da QuiropraxiaMazuelRabaiolli 
e do Fisioterapeuta Rafael Graciolla

Em 2020 foram disputadas três 
etapas, em janeiro Maquiné, fevereiro 
Ninho das Águias Nova Petrópolis 
e inicio de março em Caravagio-
Farroupilha.

Zonatto já foi campeão da disputa estadual

ARQUIVO PESSOAL
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Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

Pr. armando Paulo Castoldi | ccencantado.com.br

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

“Comunidade Cristã de Encantado) 

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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FÓRMULA DE ENCANTAMENTO
“Um homem estava 

dirigindo há horas e, 
cansado da estrada, 
procurava um hotel ou uma 
pousada para descansar 
quando avistou um letreiro 
luminoso com o nome: 
Hotel Venetia.

Ao chegar à recepção, reparou que o hall do hotel estava 
iluminado com uma luz suave e aconchegante. Atrás do 
balcão, uma moça de rosto alegre o saudou amavelmente: – 
Boa noite, senhor, bem-vindo ao Venetia!

Três minutos após essa saudação, o hóspede já se 
encontrava confortavelmente instalado no seu quarto e 
impressionado com os procedimentos: tudo muito rápido e 
prático.

No quarto, uma cama, impecavelmente limpa, uma 
lareira arrumada e uma caixa de fósforo. 

Ele começou a ficar encantado com aquele lugar, mas 
outras surpresas ainda estavam por vir. Mudou de roupa 
e desceu para o jantar (a recepcionista fizera o pedido no 
momento do registro). A refeição foi deliciosa, como tudo o 
que tinha experimentado naquele local até então. Assinou a 
conta e retornou para o quarto.  

Fazia frio e ele estava ansioso pelo fogo da lareira, 
mas alguém já havia se antecipado a ele e um lindo 
fogo crepitava na lareira. A cama estava preparada, os 
travesseiros arrumados e uma bala de menta sobre cada 
um.

Que noite agradável! Na manhã seguinte, o hóspede 
acordou com um estranho borbulhar, vindo do banheiro. 
Saiu da cama para investigar e encontrou uma cafeteira 
ligada por um timer automático fazendo um café da sua 
marca favorita (então ele se lembrou que o garçom, após 
o jantar, havia perguntado se ele gostava de algum café 
em particular).

Em seguida, ele ouve um leve toque na porta. Ao 
abrir, havia um jornal. “Mas, como pode? É o meu jornal 
predileto! Como eles adivinharam?” Daí ele se lembrou que 
haviam três jornais na recepção e ele pegou aquele para ler 
após o jantar. E a recepcionista viu.

Quando foi embora, ele estava realmente encantado, feliz 
pela sorte de ter ficado num lugar tão acolhedor.

Enquanto dirigia ficou pensando qual era o segredo, 
qual era a fórmula de encantamento daquele hotel?! E, 
surpreso, listou coisas simples e baratas: Um fósforo, um 
punhado de lenha, uma bala de menta, uma xícara de café, 
um jornal e uma atitude acolhedora”.

                                                   (www.sitedopastor.com.br).
Comentário:
Quando encontramos alguém assim em nossa 

vida, e que sabe fazer o seu trabalho investindo o seu 
conhecimento em nós, com certeza nos sentimos tão 
valorizados que chegamos a pensar que a pessoa se enganou 
conosco e nos confundiu com alguém muito importante. 
São essas pessoas que merecem um bom salário e 
constantes promoções, pois são muito raras de se encontrar. 
O seu alvo é sempre deixar alguém feliz e satisfeito.

Pessoas assim valorizam o seu local de trabalho porque 
amam fazer a diferença. Investem no cliente para que este 
retorne sempre, garantindo assim o seu salário e o êxito 
da empresa. As vezes as coisas mais simples, porém, feitas 
com carinho de quem ama o seu trabalho, fazem toda a 
diferença. Que tal começarmos com um cafezinho?

A VERDADEIRA LUZ
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 

Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com 
Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava 
nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece 
nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 
Houve um homem enviado por Deus cujo nome era 
João. Este veio como testemunha para que testificasse a 
respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio 
dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse 
da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, 
ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o 
mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não 
o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o 
receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que 
creem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, 
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória 
como do unigênito de Pai”. (João 1.1-14)

À medida que eu ia copiando da minha Bíblia as 
palavras acima, tendo ao fundo o concerto de flauta 
em ré maior de Johan Michael Haydn, comecei me 
emocionar profundamente com a grandeza dessa 
revelação. Independentemente da imagem que 
façamos d’Ele, essas palavras nos confrontam com 
uma realidade grandiosa: Jesus não foi apenas um 
homem diferenciado em seu tempo! Não, Ele existe 
desde a eternidade e Ele mesmo é a razão pela qual 
o Pai criou todas as coisas. Ele é a Palavra, o “logos” 
eterno, a verdade suprema sobre tudo.  Ele é a luz da 
criação, aquele que devassa todas as coisas e as revela 
exatamente como são. E, sendo tudo o que sempre foi, 
se humilhou, se esvaziou, e simplesmente se fez carne, 
revelando da forma mais concreta e mais palpável 
possível, a glória, a beleza, a pureza e a sabedoria 
divina. 

No tempo que viveu na carne, quem pôde contestar 
uma sequer das suas palavras ou obras? E no entanto, 
Ele foi crucificado! Então, ali, quando tudo poderia 
parecer perdido, eis que se consuma aquilo que se 
torna então o “gran finale” dessa “ópera”: o próprio 
filho de Deus, morreu condenado pelas mãos daqueles 
a quem veio salvar. O apóstolo João, o único discípulo 
que permaneceu ao seu lado até o fim, podia agora 
testemunhar com toda autoridade: “O que era desde o 
princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os 
nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas 
mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida (e a 
vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos 
testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a qual 
estava com o Pai e nos foi manifestada), o que temos 
visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para 
que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. 
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, 
Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que 
a nossa alegria seja completa”. (1 João 1.1-4).

Prezado leitor: Esse é Jesus Cristo, o Salvador, e se 
você não pode vê-lo, talvez seja necessário apagar as 
muitas luzes que ainda ofuscam a sua visão. 

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

BíBLIA SAGRADA - A 
PALAVRA DE DEUS!

Tua Palavra a Lâmpada Para os Meus Pés Senhor...  
Luz para o Meu Caminho!

Mês de setembro... Abre-se a Primavera, estação das 
flores...             

A Igreja Católica escolheu o Mês de setembro para 
dar um destaque especial a Bíblia-Palavra de Deus.  
Durante todo o mês de agosto já refletimos e rezamos 
a Vocação – Chamado Divino e Resposta Humana, 
iluminados pela Luz da Palavra de Deus!

Por isso neste mês procuraremos caminhar 
iluminados pela Luz que vem de Deus – Palavra, assim 
dando nossa resposta de todos os dias ao Deus que, 
em Jesus Cristo nos chamas e nos envia... cantando: 
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, luz  para o 
meu caminho...

Vivemos um tempo de dúvidas...duvidar está na 
moda... O individualismo nos impede de acreditar na 
comunidade, e o egoísmo nos aprisiona no “eu”. Eu 
tenho a razão, só a minha verdade é verdadeira... neste 
contexto é difícil acreditar na Palavra de Deus (Bíblia).

Assim como toda Nação tem sua Constituição, 
numa alusão pobre nós podemos dizer: a Bíblia 
é a Constituição - o Livro dos Cristãos. Para a 
Igreja Católica ela é o Livro por excelência, o mais 
difundido e estudado, traduzido em mais de 1800 
idiomas (línguas diferentes), milhões de exemplares, 
lido em todo mundo; é como uma espécie de best-
seller permanente da humanidade. Como nos fala 
o Vaticano II: “A Bíblia é o Livro de Deus. Ele é seu 
Autor. Por isso, ensina com certeza, fielmente e sem 
erro, a Verdade, que Ele, em vista da nossa Salvação, 
quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras”!

Nossa Fé nos diz, porém, que a Bíblia é a Palavra de 
Deus em linguagem humana. Foi escrita por pessoas, 
das quais o Espírito Santo fez seus instrumentos 
vivos e racionais, não para copiar mas, trabalharam 
livremente com seus próprios talentos, deixando nos 
escritos a marca da sua pessoa, de sua fé e esperança, 
de seu tempo e de sua cultura. Por exemplo, o 
Apóstolo Paulo de Tarso ou tradutores como São 
Gerônimo, que nos deixou esta frase célebre: “Ignorar 
as Escrituras é ignorar o próprio Cristo”! 

A Bíblia é o Livro da Fé, foi escrita na Igreja e para 
a Igreja, Comunidade de Fé e como tal possui esta 
finalidade; alimentar a espiritualidade e cultivar a 
Fé e a Esperança  do  Povo Peregrino seguindo os 
passo de Jesus Cristo. Quando pessoas sem vida de 
Comunidade usam partes isoladas da Bíblia, dando 
interpretação pessoal conforme seus interesses, “de 
má fé” correm sérios riscos de serem alienados pela 
mentira.

São Paulo diz a Timóteo (II Tm 3,16s) “Toda a 
Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, 
convencer, corrigir e educar para a justiça, para que o 
homem de Deus seja perfeito, equipado para toda boa 
obra”!

Que na Primavera de sua Vida, a Bíblia seja como 
as flores, que embelezam e perfumam o seu Caminho, 
tornando suave e leve a sua jornada!
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Charge do Patiñodireito eleitoral

A captação ilícita de 
sufrágio e a corrupção 
no processo eleitoral

O voto representa um dos principais 
instrumentos de participação popular na 
tomada de importantes decisões para a nação. 
Não foi por nada que o Constituinte esculpiu, 
no art. 60, §4°, II, da CF/88, o voto direto, 
secreto, universal e periódico, como “cláusula 
pétrea”, tornando impossível qualquer proposta 
de lei, ou mesmo de emenda constitucional, 
que vise a abolir essas garantias, as quais têm, 
dentre os seus objetivos, evitar distorções e 
abusos de poder que podem macular o regime 
democrático, além de proteger a própria 
liberdade do eleitor.

Por conta disso, no artigo de hoje 
abordaremos o assunto “compra de voto”, 
sob dois vieses: (i) como ilícito civil-eleitoral, 
através da captação ilícita de sufrágio, prevista 
no art. 41-A, da Lei das Eleições – LE; e (ii) 
como ilícito penal, através da análise do crime 
de corrupção eleitoral, previsto no art. 299, do 
Código Eleitoral – CE).

Iniciaremos abordando a CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO, que está prevista no 
art. 41-A, da Lei das Eleições - Lei 9.504/97 . 

De acordo com o dispositivo, caracteriza-se 
a captação quando o candidato doar, oferecer, 
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o 
� m de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro 
da candidatura até o dia da eleição, sob pena 
de multa e cassação do registro ou do diploma, 
devendo a respectiva ação ser proposta até 
a data da diplomação (art. 41-A, §3°, da Lei 
9.504/97).

Apesar de o dispositivo mencionar apenas a 
conduta praticada por “candidato”, ele também 
será responsabilizado no caso de atos ilícitos 
praticados por terceiros, a exemplo de cabos 
eleitorais e familiares envolvidos na campanha, 
quando comprovado, de forma inequívoca, 
que ele anuiu ou consentiu com a sua prática .

Em um caso apreciado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 
um candidato teve o registro da candidatura 
cassado, em razão da comprovação de que 
houve a “compra de votos” por meio da 
entrega de “rancho”. Segundo dados do 
processo, o companheiro do então candidato 
a vereador fez a compra de mercadorias e 
entregou na casa de uma senhora, em troca 
do voto. Como prova para a procedência 
da ação, a Justiça Eleitoral se valeu de 
vídeos e do depoimento da própria eleitora, 
que confessou ter aceitado a receber as 
mercadorias que lhe foram oferecidas, por 
viver em situação de miserabilidade.

Um ponto que merece destaque é que o 
Tribunal entendeu que a responsabilização do 
candidato pela prática do ato do companheiro 
decorreu da existência de uma relação íntima, 
conjugal e familiar entre eles, o que asseguraria 
ao candidato o conhecimento e a anuência em 
relação à conduta praticada, fundamento que 
também foi encontrado em outros precedentes 
que envolviam a compra de voto por familiares 
envolvidos em campanha eleitoral .

Outro aspecto importante é que a lei prevê 
que o ilícito se caracteriza ainda que não tenha 
havido pedido explícito de voto, desde que 
comprovado, de forma cabal, que a conduta 

se destinou a obter o voto, mediante pedido 
implícito.

Deve-se ressaltar, também, que para a sua 
con� guração, a doação, oferta, promoção ou 
entrega de vantagem deve ser feita a pessoa 
especí� ca e visando a obtenção do voto , de 
modo que não estão abrangidos por este 
ilícito as promessas de campanha eleitoral, nas 
quais o candidato a� rma, genericamente, por 
exemplo, que promoverá melhorias na cidade, 
por meio da criação de novos empregos ou 
aumento na qualidade dos serviços de saúde .

No tocante ao número de votos necessários 
para a aplicação das penalidades, basta a prova 
da captação ilícita de apenas um voto, pois 
o que a lei pretende proteger (bem jurídico 
tutelado) é a livre manifestação de vontade do 
eleitor, a qual já é atingida pela “compra do 
voto”, mesmo que seja apenas um.

Assim, para a captação ilícita de sufrágio 
dispensa-se a prova no sentido de que o 
resultado da eleição foi alterado por conta da 
conduta – dispensa a prova da potencialidade 
lesiva – bastando a prova da compra de apenas 
um voto para aplicar a cassação do registro ou 
do diploma .

Na SEARA CRIMINAL, a conduta 
correspondente à “compra de votos” poderá 
enquadrar-se no tipo penal denominado 
“CORRUPÇÃO ELEITORAL”, previsto no 
art. 299, do Código Eleitoral, e punido com 
reclusão de até 4 anos e multa.

Nos termos do referido dispositivo, pratica 
o crime de corrupção eleitoral aquele que 
“dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber,
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou 
qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, 
ainda que a oferta não seja aceita.

Do artigo acima transcrito, é possível 
veri� car que, para � ns criminais, não somente 
a “compra de votos” (corrupção eleitoral ativa) 
é crime, como também o é a “venda do voto” 
(corrupção eleitoral passiva – “solicitar ou 
receber”). Assim, por exemplo, o eleitor que 
solicita ou recebe vantagem indevida, em troca 
do voto, também pratica este delito .

Com efeito, deve-se ressaltar que se trata de 
crime formal, de modo que se consuma com a 
mera promessa, oferecimento ou solicitação de 
vantagem em troca do voto, sendo dispensado 
o efetivo recebimento para a sua ocorrência.

Por � m, como conclusão, é possível veri� car 
que o legislador criou diversos mecanismos 
jurídicos para evitar a “compra” e “venda” de 
voto, no entanto, a sua prática ainda é muito 
corriqueira. A grande mudança desse cenário, 
contudo, também depende da participação 
ativa da comunidade, que deve estar atenta 
e denunciar esse tipo ilegalidade; a� nal, se o 
candidato praticou atos ilícitos antes mesmo de 
assumir o mandato, 
quem dirá depois, 
quando estiver 
no exercício do 
poder que a ele será 
conferido.

Lucas Brustolin Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

PONTOS DE TROCA DO INGRESSO: LOJA MORENA CLARA, 
TIGRÃO ÁUDIO E SOM, PANNET, AME E APAE.
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PANDEMIA, 
PROFESSOR, 
ALUNO

Uma pequena reflexão em tempos de pandemia 
relacionada aos professores. Falo daquilo que 
domino. Sim, entendo de educação. Esse também 
é um dos motivos desse escrito. Todos dão palpite, 
opinião e sugestão nessa área, diferente das outras 
profissões. Raríssimos palpitam a medicina, 
engenharia, etc.

Estamos novamente sendo analisados e julgados. 
Nosso espaço é o chão de uma sala de aula e, 
nesse 2020 nos deparamos com algo totalmente 
inusitado. Diferentes situações ocorrem com a 
humanidade me raramente afetam o cotidiano 
escolar, que em muitos pontos ainda é secular, mas 
isso é assunto para outro momento.

Passamos a utilizar uma ferramenta que para 
muitos e para os nossos alunos e bem normal. 
Em exceção dos professores que ingressaram 
recentemente e contam com o fator de serem 
jovens, poucos usavam dessa tecnologia, a não ser 
o básico.

Para os que estão lendo, podem pensar em 
comodismo, falta de vontade.. até pode ser em 
alguns casos, mas é importante lembrar que 90% 
dos profissionais já passaram dos 40 anos e foram 
apresentados ao mundo da informática de forma 
muito superficial. E vem a pandemia, aulas com 
meet,  classrrom, google doc, planilhas devolutivas, 
aulas síncronas, aulas assíncronas, Ensino híbrido. 
Tudo isso, totalmente desconhecido em 2 meses, 
correr atrás das famílias dos alunos que não 
participam das aulas e, na grande maioria das 
vezes, sem sucesso. Campanha de doação de 
celulares para os que não possuem. 

Ufa, estamos em casa desde março e, afirmo que 
todos querem retornar ao cotidiano escolar, mesmo 
que secular. SOMOS PROFESSORES, amamos uma 
sala de aula, olho no olho, giz , quadro, debates 
presenciais e não gostamos de alunos que não 
comparecem no meet, alguns desligam a câmera, 
outros o microfone e saem ou o professor na frente 
do note e ninguém para a sua aula.

Enfim, sofremos, choramos, brigamos, 
desabafamos e gritamos no grupo de professores, 
acho que aprendemos. Foi e está sendo um desafio 
diário, já estamos vencendo.

Não estamos de férias, estamos com o dobro de 
afazeres do nosso cotidiano. Que este aprendizado 
não seja totalmente em 
vão. Tudo na vida gera 
aprendizados e nós 
professores podemos 
dizer que fizemos uma 
nova graduação, por 
isso o não ser em vão, 
Queremos retornar, 
mas certos de não 
corrermos riscos 
quanto ao Covid 19.

Rosemeri Radaelli 
Diretora do Instituto 
Estadual de Educação 
Monsenhor Scalabrini

Tomei conhecimento, no dia 13 deste mês, do 
falecimento do desembargador Marco Antônio 
Barbosa Leal, que foi juiz aqui em Encantado.   

Nossa amizade teve início poucos dias depois 
de sua chegada aqui, na antiga Farmácia Berté, 
que ficava ao lado da casa onde eu morava, na Rua 
Júlio de Castilhos, nº 1505. Casualmente eu estava 
na farmácia quando aquele homem grandalhão 
chegou, pedindo remédios para uma forte gripe que 
o atacava, e um descongestionante. Sem conhece-
lo sugeri que comprasse Sorine, remédio eficiente 
que eu usava, que ele colocou no nariz ali mesmo 
e imediatamente melhorou do congestionamento 
nasal. Tendo dado resultado minha “receita”, nos 
apresentamos e depois nos tornamos amigos.

 Marcão, como o chamávamos na intimidade, 
frequentava a minha casa com frequência, poderia 
dizer que quase diariamente, nos fins de tarde, 
depois do expediente. Nessas ocasiões, nunca 
falávamos sobre assuntos jurídicos. Falávamos sobre 
livros, -  que comentávamos 
- e dávamos as nossas 
filosofadas sobre a vida. 
Ele era um homem culto 
e essa nossa conversa 
sobre cultura durava 
horas. O tempo passava 
sem que percebêssemos. 
Pensávamos muito em 
resolver problemas da 
comunidade, coisas assim. 
Foi um momento das nossas 
vidas em que um juiz pôde 
ser amigo de um advogado 
sem que interesses pessoais 
perturbassem a amizade.

Em janeiro de 1976  o 
prefeito Evaldo Zílio andava 
muito preocupado com os 
problemas criados pela falta 
de policiamento na cidade. Convocou um grupo de 
quinze pessoas para uma reunião no seu gabinete e 
pediu ajuda, ideias para solucioná-los.

Posto o assunto ao debate, Marcão deu a conhecer 
aos presentes dados estatísticos sobre diversas 
transgressões que estavam a ocorrer, causadas 
principalmente por menores na companhia de 
jovens já adultos. Eram arruaças à noite, bebedeiras, 
dirigiam sem habilitação e geralmente em alta 
velocidade, coisas próprias da juventude, mas que 
estavam gerando reclamações da comunidade 
dada a intensidade com que aconteciam. Após as 
discussões que se seguiram foi sugerida a adoção 
de diversas providências que, se tomadas, deveriam 
minimizar os problemas. Combinamos que certas 
regras de conduta passariam a ser mais controladas. 

No mês de agosto de 1976 foi realizada, nas 
dependências do Fórum, nova reunião, agora com 
os membros do Conselho Municipal de Trânsito. 
Nele eu representava a comunidade. Presentes 
diversas autoridades  debatemos os problemas 
que continuavam a acontecer, que dia a dia se 
agravavam, e que estavam causando complicações 
às autoridades e à população.

Os contratempos continuavam:  corridas 
noturnas com ruído de descargas abertas; 
caminhões pesados trafegando pelo centro da 

cidade; motoristas dirigindo sem habilitação ou 
embriagados, coisas dessa natureza. Decidimos, 
então, fazer aplicar com mais rigor as normas do 

Código Nacional de Trânsito, sem prejuízo dos 
processos judiciais cabíveis, tudo com o objetivo 
de acabar com o descontrole e a desobediência que 
aumentava sem controle efetivo.  A execução das 
ações seria feita pelo Juiz e pelo Promotor.

Como decorrência desse endurecimento, 
cinco pais de menores foram condenados pela 
irresponsabilidade dos filhos. A reação das 
autoridades fez com que as coisas melhorassem 
muito.  Foi uma maneira que encontramos para 
resolver aquele transtorno, que deu resultado.

Também decidimos disciplinar o trânsito de 
veículos na Av. Júlio de Castilhos, estabelecendo 
mão única no trajeto compreendido entre a Praça da 
Bandeira e o Banco do Brasil, e construir cocurutos 
na Av. Antônio de Conto. Em oito meses haviam 
acontecido nesta avenida quatro acidentes com 
morte, todos resultantes do excesso de velocidade. 

Marcão também era divertido. Certa feita, foi 
convidado para fazer uma palestra sobre tóxicos 

num colégio de Lajeado. 
Como ainda não conhecia 
muitas pessoas na região 
pediu que eu o levasse 
e o apresentasse àquela 
comunidade. Fomos no 
meu carro. A palestra durou 
cerca de uma hora. O juiz, 
no palco, andando de um 
lado para outro, explicando 
os malefícios do vício. Na 
volta ele me pergunta:

- O que achaste da 
palestra?

- Achei excelente. Só teve 
um problema.

- Qual?  Retruca ele.
- Tu falaste mais de uma 

hora sobre os problemas 
decorrentes do vício com 

drogas e fumaste quase uma carteira de cigarro.
- E por que não me avisaste?
- Como é que ia te avisar, tu no palco e eu sentado 

na plateia?
Era um fumante inveterado. Faleceu em 

decorrência de uma forma rara e agressiva de câncer 
de pulmão.

No momento em que escrevo não sei se foi 
homenageado pela comunidade. Se não foi deveria 
ter sido. 

Marcão era Cidadão Honorário de Encantado.
Fez muito pela cidade. Por falta de espaço 

menciono, apenas como exemplo, que o prédio 
do Fórum local só existe porque ele autorizou a 
construção, atendendo a um pedido das autoridades 
locais, em audiência que tivemos com ele quando 
foi Presidente do Tribunal de Justiça, liderada pelo 
prefeito Agostinho 
Orsolin. 

Lamento muito sua 
partida precoce. A 
Justiça rio-grandense 
perdeu um grande 
homem. 

Eu perdi um grande 
e extraordinário amigo. 

Carlos Alberto Schäffer 
advogado e integrante da 
Academia Literária do 
Vale do Taquari (Alivat)

CRÔNICA

MEU ADEUS AO 
DESEMBARGADOR MARCÃO

- O que achaste da palestra?
- Achei excelente. Só teve 

um problema.
- Qual? Retruca ele.

- Tu falaste mais de uma 
hora sobre os problemas 
decorrentes do vício com 

drogas e fumaste quase uma 
carteira de cigarro.
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Live será 
realizada 
na manhã do 
próximo domingo 
(20)

Jorge Moreira    
encontro Farroupilha 
homenageia o 
tradicionalista 
No próximo domingo 

(20) será realizada 
a Live do Encontro 

Farroupilha de Encantado.  
A programação inicia às 
8h com o Hino ao Rio 
Grande do Sul e a Prece 
do Gaúcho na Cabanha 
3 Nogueiras; 8h30min 
Sara + vai falar sobre a 
mulher no Tradicionalismo; 
9h30min terá apresentação 
da Família Gianesini e 
declamação da 2ª Prenda 
Mirim da 24ª Região 
Tradicionalista (24ª RT), 
Isabelli de Souza Bertozi, 
que pertence ao Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG) 
Giuseppe Garibaldi; às 
10h será a vez da Família 
Devitte se apresentar com 
a participação da intérprete 
vocal do Grupo de Artes 
Nativas Anita Garibaldi 
(GAN) Vitória Giacomolli, 
que é a 1ª Prenda Mirim da 
24ª RT. 

O evento segue com 
a Missa Crioula e às 
11h15min será realizada 
uma homenagem ao 
Dr. Jorge Moreira, com 
músicas e depoimentos 
sobre a contribuição dele 
no tradicionalismo. Na 
sequência, os Patrões das 
entidades de Encantado, 
e a coordenadora da 24ª 
RT, Luce Carmem, darão 
relatos de como estão 
atuando nesta pandemia. 
Por volta das 12h15min 
haverá a participação da 
Equoterapia Abraço Forte 
e às 12h30min, de artistas 
locais. 

A partir das 11h30min, 
será feita a entrega de 
almoço no CTG, no sistema 
Drive Thru. As fichas 
podem ser adquiridas com 
os integrantes das três 
entidades encantadenses: 
CTG Giuseppe Garibaldi, 
GAN Anita Garibaldi e 
Departamento de Tradições 
Gaúchas (DTG) Guardiões do 
Rio Grande, até esta sexta-
feira, dia 18. 

A transmissão do 
Encontro Farroupilha 
poderá será acompanhada 

Dr. Jorge Moreira

O advogado, poeta e escritor, Jorge Moreira, 
91 anos, faleceu no dia 21 de junho deste ano, 
no Hospital Beneficente Santa Terezinha de 
Encantado. Natural de Boa Vista do Cadeado, 
município desmembrado de Cruz Alta, ele 
morava em Encantado desde 1955. Moreira 
também foi professor, vereador e presidente 
de entidades, entre elas, os Clubes Recreativo 
e Comercial, o Esporte Clube Encantado, a 
Associação Comercial e Industrial (ACI-E) e o 
Rotary. Porém, é no meio tradicionalista que 
deixa seu legado mais reconhecido.

Fundou o CTG Giuseppe Garibaldi e 
colaborou na estruturação do GAN Anita 
Garibaldi. Como poeta e escritor, assinou a 
autoria de vários livros, entre eles, as obras 
que registram a história dessas duas entidades 
encantadenses. Suas poesias também viraram 
composições premiadas em Festivais de 
Música, como o Canto da Lagoa, de Encantado, 
e a Coxilha Nativista, de Cruz Alta. 

Moreira também foi conselheiro benemérito 
do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e 
teve participação na instalação da 24ª Região 
Tradicionalista. Em 2017, ele participou de uma 
gravação de entrevista para o projeto História 
de Vida, do Grupo Encantado de Comunicação 
(GECom). Nessa conversa, Jorge Moreira 
lembrou a infância, os primeiros amigos 
encantadenses, a paixão pela esposa Dolores, 
a poesia, os festivais de música, o medo da 
morte e o amor por Encantado, cidade que ele 
chamava carinhosamente de A Minha Aldeia. 

Este programa será reproduzido neste 
sábado (19), das 9h às 10h, na Rádio 
Encantado. 

pelo Facebook do Encontro 
Farroupilha ou do 
Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG) do Rio 
Grande do Sul, e, além 
disso, pelo YouTube da 
Gaita Produtora. “Quando 
a coordenadora da 24ª 
RT, Luce Carmem, ficou 
sabendo que faríamos esta 
homenagem ao Dr Jorge, 
passou a informação ao 
MTG e eles pediram para 

transmitir essa live, como 
forma de agradecimento 
por tudo o que o Dr. Jorge 
fez para nós. Muitas 
composições dele, eram 
relacionadas a nossa 
região e muitas músicas 
foram premiadas em 
Festivais”, comenta o 
organizador do evento, 
Maurício Horn.

joRgE moREiRa 
falEcEu com 91 anos

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

Dois aninhos I
O garotão da foto é 

Rafael da Costa Bonetti 
que completou 2 anos, 
no dia 12 de setembro. 
Os pais Joel e Raquel lhe 
desejam tudo de melhor e 
que ele cresça com muita 
saúde. Felicidades, Rafael!

Smash the Cake 
Princesa Lívia, com 12 

meses, fez lindos registros 
num ensaio Smash the 
Cake. Ele é filha de 
Fernanda Porto Degregori 
e Artur Felipe Zeni, de 
Encantado.

NaTália ViaN

Momento família II
Loreno Erthal e família.

VERi ERThal FOTOgRaFia

Natália 
Natália, com seis meses. Ela é filha de Joyce Alves 

Zanon e Sidnei Luís Zanon, de Encantado. 

NaTália ViaN

Dois aninhos I
Nathanael Pereira dos Santos completou dois 

anos de vida, no dia 15 de setembro. Ele recebe a 
homenagem de toda família. Felicidades! 

À espera de Bento
Os pais Sandra e Sabino e o mano Fernando ansiosos à espera de Bento. A 

família fez um ensaio para marcar a gestação no Rancho Morro Alto. 

giSElE CaSTOlDi FOTOgRaFia 
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Dia do Gaúcho 
O casal Euclides Todeschini e Rosa Maria 

Steffenon em clima de Festejos Farroupilhas. 
Moradores de Muçum, neste ano, celebram o 20 de 
Setembro em casa. Eles mandam um forte “quebra 
costela” a todos os tradicionalistas. 

À espera de Domênico 
Fabrício, Marcela e Pedro à espera de Domênico. O registro foi 

realizado em Ilópolis. 

Ensaio gestante
Os pais Marisangela F. Tebaldi e Claudiomar J. Vargas 

estão ansiosos pela chegada do baby Gabriel Tebaldi 
Vargas. 

ThianE Luiza FOTOgRaFia

Momento família II
Eron e Justina com os filhos Vicente e Bruno. 

VERi ERThaL FOTOgRaFia

Rotina 
Registro da rotina do Arthur, de oito meses, em casa. 

Ele é filho de Janieli Bandeira e Leonardo Soares, de 
Roca Sales. 

naTáLia Vian

Dia do Gáucho 
Benjamim, com setes meses, num ensaio bem 

gaudério. Ele é filho de Cassia Correa e Allan Dutra.

giSELE CaSTOLDi FOTOgRaFia

Lavínia
Lavínia, com seis meses. Ela é filha de Patricia 

Machado e Jodiquiel Ferreira.

giSELE CaSTOLDi FOTOgRaFia

Fofura 
Lucas, com cinco meses. 

Ele é filho de Keli Bagatini 
e Jones Valer. 

giSELE CaSTOLDi FOTOgRaFia

Ravi 
Ravi, com três meses. 

Ele é filho de Davi e 
Milena Spessatto.

giSELE CaSTOLDi FOTOgRaFia
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bigolin

Ao Pé da Letra!?
O diretor da fábrica, reunido com seus vendedores, fala 

sobre o consumo de mercado. Então ele diz?
- No ano passado, o consumo de papel higiênico foi de 

oitenta rolos por cabeça!
Aí um dos vendedores, assustado, pergunta:
- Como, “por cabeça”?

Na Escola
A professora perguntou para o Fabinho:
- Fabinho, você sabe qual é a cidade do Brasil que a 

metade a gente come?
- Num sei não, fessora...
- É Aracaju!

Turco roubado
O turco tinha uma loja de roupas masculinas. Os ladrões 

entraram e roubaram tudo. No dia seguinte, ele bota um 
cartaz na porta da loja:

“ Até os ladrões preferem se vestir aqui

NO ÔNIBUS
A velhinha entra no ônibus, vê um cara bêbado, lendo um 

jornal de ponta-cabeça e comenta:
- Meu senhor... está de cabeça pra baixo!
E o bêbado:
- ... e mole!

COISA DE TURCO
O cara diz pro turco:
- Seu Nassib, por que que o senhor chama seu filho de 

Par, se o nome dele é Gaspar?
E o turco:
- Pra economizar o gás, senhor!

Manuele o guarda
Manuel foi visitar um arranha-céu. Quando estava 

lá no alto, olhou para baixo e viu (bem pequenininho, 
obviamente) o que parecia ser um guarda multando seu 
carro. Começou a descer as escadas correndo e a cada 
andar olhava de novo para baixo: a cena, cada vez maior, 
realmente parecia ser um guarda multando seu carro.

Ao chegar lá embaixo, encontrou o guarda já indo 
embora:

- O senhoire aplicou essa multa no meu carro?
- Apliquei, sim! O senhor está estacionado em local 

proibido.
- Mas o senhor não pode fazer isso! Justo comigo, que te 

conheço desde que eras pequenininho..

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Na saúde, o período tem tudo para ser positivo e a Lua 
confirma essa tendência ao entrar na fase Nova no dia 17. 
Já na vida amorosa, evite criar altas expectativas. 

Touro (21/4 a 20/5)
O amor vai oscilar no começo da semana e pode patinar 
por causa de lances do passado, mas a Lua entra na fase 
Nova em sua Casa da Paquera e dá uma força a partir do 
dia 17.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Há risco de se dar mal ao confiar em todo mundo que 
conhece nas redes sociais. Mercúrio, seu regente, também 
briga com Júpiter, aconselhando a pegar leve nos contatos, 
esteja você num romance firme ou em busca de um love. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Na relação a dois, poderá resolver uma porção de 
assuntos com o mozão. Você terá esperteza de sobra para 
argumentar e dar a palavra final, só convém ficar de olho 
na sua possessividade, que anda acesa.

Leão (22/7 a 22/8)
O Sol forma trígono com Plutão e Saturno, dando carta 
branca para você se dedicar com afinco no serviço e colher 
os louros do seu empenho. Convém dobrar a atenção com 
suas atitudes, reações e palavras, lembrando que quem 
fala o que quer, corre o risco de ouvir o que não quer,

Virgem (23/8 a 22/9)
A sorte continua brilhando para o seu lado graças à visita 
do Sol, que prossegue até o dia 22 de setembro em sua 
companhia. No trabalho, faça a sua parte antes de se 
envolver com novas atividades neste período. 

Libra (23/9 a 22/10)
Não convém confiar de olhos fechados em gente que já pisou 
na bola contigo nem abrir o coração com quem não bota 
muita fé. No trabalho e com dinheiro, a semana é favorável 
para cuidar dos seus interesses e até ganhar uma graninha.

Escorpião (23/10 a 21/11)
As finanças também podem ser alvos de altos e baixos nessa 
época por causa da treta entre Mercúrio e Júpiter. Muito 
cuidado para não cair no conto do vigário, se meter em 
dívidas, empréstimos e situações enroladas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Não é recomendável confundir interesses nas amizades e 
o recado vem de Mercúrio, que se estranha com Júpiter no 
meio da semana. Talvez seja hora de dar um gelo em quem 
só te procura quando precisa. Valorize a lealdade.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Na paixão, pode pintar uma química fortíssima com alguém, 
mas o lance será um tiro no escuro e pode igualar o tesão 
com as zicas. Mercúrio é outro que se mete em briga e faz 
quadratura com Júpiter, pedindo mais atenção com prazos e 
compromissos assumidos na vida profissional. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Você vai enxergar as coisas com mais clareza, pode fazer as 
melhores escolhas e vencer os desafios que estão previstos 
por outros astros.
 
Peixes (20/2 a 20/3)
Boas vibes estão concentradas em signos do elemento Terra 
e elas envolvem o Sol, que forma excelentes aspectos com 
Plutão e Saturno. Essas energias vão abrir os caminhos para 
acordos, contratos, negociações e parcerias vantajosas que 
podem impulsionar e até viabilizar seus planos. 


