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

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

EDIÇÃO Nº: 2.512
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 18/09/2020 a 24/09/2020

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

CLÁUDIO ROBERTO DA 
SILVA, vereador e presidente 
do MDB de Encantado, 
em entrevista ao jornalista 
Sérgio Seppi

@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

“Vejo nossa 
coligação (PP-
MDB) como 
uma posição
natural que 

demorou para 
acontecer”

RESPEITO AO ELEITOR

Estamos nos aproximando de mais uma eleição municipal e independente 
do prefeito que for eleito, eu Mário Luiz Signori na condição de eleitor 
gostaria que meu voto fosse respeitado e acredito que muitos eleitores 
também, pois se votamos para eleger um vereador para nos representar, 
o mesmo deveria cumprir seu mandato como vereador para honrar seu 
compromisso de campanha e em respeito às famílias que foram visitadas.
Voto há muitos anos e nunca recebi alguém candidato a vereador me 
informando que se eleito for poderá ter a possibilidade de assumir uma 
secretaria. Neste sentido venho respeitosamente solicitar para que o próximo 
prefeito eleito tenha esta consideração com os eleitores e atribua secretarias 
para outras pessoas de sua con� ança e não a vereadores eleitos pelo POVO. 
Na minha consciência está bem claro: se um vereador eleito nesta eleição 
assumir secretaria, lá em casa não votaremos mais em ninguém a partir das 
próximas eleições.

19/09 – Tercilla Maria Cattaneo Pezzi, 82 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

20/09 – Deomira de Borba, 63 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Arezi.

21/09 – Ademir Caneppelle, 52 anos.
Cemitério Católico de Linha Arroio Augusta Alta, Roca Sales. 

Funerária Delano.

21/09 – Melina Feldens, 38 anos.
Crematório do Grupo Mathias. Funerária Mazzarino.

22/09 – Neiva Pietta dos Santos, 79 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Arezi.

22/09 – Nilo Gonzatti, 89 anos.
Crematório de Caxias do Sul. Funerária Mazzarino.

BOLSONARO 
NÃO VAI 
ENTREGAR

Desde a posse de 
Bolsonaro, a 
pauta ambiental 

vem gerando debates 
e expondo, de forma 
mentirosa e negativa, o 
Brasil ao mundo. Logo no 
início do seu mandato, 
quando o problema 
eram as queimadas na 
Amazônia, a interferência 
de celebridades e 
subcelebridades na causa 
viraram rotina, a ponto 
da sueca Greta � unberg, 
àquela pirralha que largou 
os estudos para virar 
ativista da incoerência, 
ganhar notoriedade ao 
denunciar o Brasil na 
ONU, liderando um 
movimento contra o que 
ela dizia ser um atentado 
nessa � oresta tropical. 
Políticos inconformados 
com o resultado das urnas 
se somaram a artistas, 
muitos quase esquecidos, 
que encontraram no 
assunto uma maneira de 
reaparecerem na mídia, 
bradando o pseudocrime 
que o presidente cometia 
contra o chamado pulmão 
do mundo. Até imagens 
de artistas com o corpo 
pintado, retratando uma 
Amazônia em chamas 
com girafas e elefantes 
fugindo da morte foi 
divulgado, demonstrando 
o oportunismo e a 
ignorância de quem não 
sabe que não existem esses 
animais nesse bioma. 

Aos poucos se foi 
descobrindo que 
muitos dos focos de 
incêndio haviam sido 
provocados por índios 

ou por Organizações 
Não Governamentais 
(ONG’s) que viram 
ameaçadas, com o novo 
governo, a possibilidade 
de atuarem de modo 
deliberado no local, 
um dos mais ricos 
sobsolos do planeta.  
A exploração da 
Amazônia, de modo 
ilegal, já havia sido 
denunciada há anos, 
inclusive tendo sido 
enviado, ainda em 
2002, ao recém-
eleito presidente 
Lula, um manifesto 
de inconformidade 
com os saques e as 
piratarias por parte 
dessas organizações. 
Mesmo assim, em 
estímulo a essas 
entidades, em 2008, foi 
criado um Fundo da 
Amazônia, que � nancia 
as mais de 15,9 mil 
ONG’s que atuam no 
local e que hoje são 
alvos de denúncias 
de desvio de verbas 
de mais de R$ 250 
milhões. Ainda, nesse 
território recheado 
de bons samaritanos 
estrangeiros que tentam 
vender a imagem 
de que só querem o 
bem da � oresta, há 
poucos dias, o Exército 
Brasileiro interceptou 
uma carga ilegal de 
setenta mil toneladas 
de manganês que estava 
sendo despachado para 
a China. 

Está cada vez mais 
claro que a gritaria 
da turma do #Elenão 
contra o Ministro 
Ricardo Salles e 
o presidente Jair 
Bolsonaro quanto à 
pauta ambiental, tem 
muito mais a ver com 
o � m dos privilégios e 
da política de entrega 
da Amazônia aos 
países que a exploram 
ilegalmente do que 
com a defesa desse 
ecossistema. Como 
diz no twitter a @
rayzarossetee, o 
problema da Amazônia 
é um só: Lula vendeu 
e Bolsonaro não vai 
entregar...
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TURISMO Plataforma digital promove roteiros turísticos gaúchos

Site Viva RS apresenta roteiros 
do Vale do Taquari
A retomada do turismo no Rio Grande 

do Sul ganha um apoio importante. Foi 
lançada no domingo (20), uma plataforma 

que pretende inovar o cenário turístico gaúcho. 
A iniciativa Viva o RS (www.vivaors.com.br) tem 
como proposta ser uma feira virtual promocional 
com mais de cem dos melhores roteiros do Estado, 
entre eles, passeios do Vale do Taquari. A realização 
deste projeto é do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas RS (Sebrae RS), em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur) e do Comitê da 
Retomada do Turismo RS.

Disponível para o público por 40 dias e com 
diversas parcerias, as atrações são organizadas 
por regiões e por estilos de viagem, dando maior 
autonomia e liberdade ao usuário e ajudando o 
comércio turístico local, pois gera tráfego para 
agências e receptivos venderem os pacotes.

Para compor os roteiros do Vale ofertados na 
plataforma, houve participação da Associação 
dos Municípios de Turismo da Região dos Vales 
(Amturvales). A região oferece os passeios Ciclo 
Turismo entre Vales e Montanhas, Entre Vales e 

Arroios, Pacote Alto do 
Vale – Belezas, Cultura 
e Gastronomia, Pacote 
Rota da Erva Mate e 
Pacote Rota dos Túneis e 
Viadutos.

Para facilitar a escolha 
do turista, há uma 
descrição de tudo o que 
ele encontrará no passeio 
e os valores. Além disso, 
a plataforma conta 
com uma assistente 
digital de viagens, que 
oferece dicas e sugestões 
personalizadas de 
acordo com o perfil e 
a experiência de cada 
visitante.

O secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, 
Rodrigo Lorenzoni, afirma que a Sedetur está ao 
lado de uma ação que visa valorizar a vocação 
turística do Rio Grande do Sul. “O site é 

intuitivo, tem informações e traz a possibilidade 
de aquisição de pacotes. Ações como essas são 
fundamentais para a retomada do turismo de 
forma segura e para o aquecimento do setor e da 
economia do Estado”, explica.

Viaduto 13 é um dos destaques no Pacote Rota dos Túneis e 
Viadutos

DIVULGAÇÃO

Igreja Matriz de Arvorezinha pode ser apreciada no Pacote Alto 
do Vale – Belezas, Cultura e Gastronomia

Gruta Nossa Senhora de Lourdes é uma das paradas no Pacote 
Rota da Erva-Mate

Regiões contempladas 
na plataforma

Vale do Taquari, Porto Alegre, Hortênsias, Uva e Vinho, Campos de Cima 
da Serra, Rota das Missões, Costa Doce, Vale do Paranhana, Vale Germânico, 
Pampa Gaúcho e Fronteira.

Turismo responsável
De acordo com as orientações de distanciamento controlado do Estado, a 

plataforma Viva o RS segue as indicações do governo estadual. As principais 
dicas são:

• Sejam conscientes: só viajem com a saúde 100% em dia;
• Cuidem-se: ao se deslocar, é fundamental que sejam mantidas as 

precauções de higiene e prevenção;
• Escolha destinos favoráveis: a baixa concentração de habitantes por km² é 

um bom aliado do distanciamento social;
• Planeje com antecedência: os estabelecimentos estão preparados, e 

as regras estabelecidas pelos órgãos oficiais devem ser cumpridas para a 
segurança de todos.

Começa a venda de ingressos 
para o Trem dos Vales

Começou na quinta-feira (24), a venda de bilhetes para os 34 passeios que 
o Trem dos Vales realizará na Ferrovia do Trigo, entre Muçum e Guaporé e 
entre Colinas e Roca Sales, nos meses de outubro e novembro. A compra dos 
ingressos poderá ser feita no site http://abpfsul.com.br/. Em 2020, a novidade 
será o passeio entre Colinas e Roca Sales. No ano passado, já foram realizadas 
viagens entre Muçum e Guaporé.  O projeto Trem dos Vales é organizado pela 
Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) e 
tem parceria da ABPF e Rumo Logística.

Datas dos passeios:
- Muçum a Guaporé e Guaporé a Muçum (17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 

de outubro, 1 e 2 de novembro).
- Colinas a Roca Sales e Roca Sales a Colinas (6, 7 e 8 de novembro)
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Arroios, Pacote Alto do 
Vale – Belezas, Cultura 
e Gastronomia, Pacote 
Rota da Erva Mate e 
Pacote Rota dos Túneis e 
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Para facilitar a escolha 
do turista, há uma 
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ele encontrará no passeio 
e os valores. Além disso, 
a plataforma conta 
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claudinei
coferri

DE OLHO EM ROCA

Município 
define 
retomada 
das aulas

Em reunião na 
última segunda 
feira(21), entre 
secretaria da 
educação, direções 
das escolas municipais 
e professores, � cou 
de� nido o cronograma 
para o reinício das 
aulas presenciais no 
município. Conforme 
a secretária Liane 
Werner Capalonga, 
com a adoção de 
todos os protocolos 
de segurança para 
evitar o contagio do 
Coronavírus o reinicio 
se dará pelo 9º ano do 
ensino fundamental 
em 28 de outubro, dia 
03 de novembro 7º e 
8º e 9 de novembro 
a volta do 6º ano. A 
partir do dia 12 de 
novembro retornam 
3º, 4º e 5º ano. Dia 16 
de novembro retornam 
os alunos de 1º e 2º 
ano.  Ainda segundo 
a secretária Liane não 
será obrigatório os 
pais mandarem seus 
� lhos para as aulas. Os 
pais ou responsáveis 
poderão optar pela 
entrega das atividades 
ou pela aula remota. As 
atividades nas creches 
diante do atual cenário 
da pandemia não 
tem previsão para o 
retorno neste ano. Mais 
informações podem 
ser obtidas diretamente 
na secretaria da 
educação ou pelo fone: 
3753 2464.

coronavírus

Encantado registra 
mais duas mortes por 
Covid-19 nesta semana

A Secretaria da Saúde de Encantado 
informou que foram registrados dois 
óbitos nesta semana por Covid-19. 
Uma senhora tinha 95 anos e estava 
internada no Hospital Santa Terezinha 
desde o dia 04 de setembro. Ela 
não resistiu e faleceu no dia 10 de 
setembro. O resultado do Teste PCR 
(Lacen) retornou negativo, entretanto 
o teste rápido realizado na paciente 
no dia de sua internação foi positivo. 
Baseado nisso o COE Estadual 
computou o óbito para Encantado.

Na manhã da terça-feira (22) foi 
contabilizado o óbito de um homem de 
89 anos, que estava internado na UTI 
em Estrela e possuía comorbidades. 
A primeira internação ocorreu em 
25 de agosto e ele teve alta no dia 
28 daquele mês. A nova internação 
foi realizada no dia 02 de setembro 
e no dia seguinte, ele foi transferido 
para a UTI. Ao todo, o município 
de Encantado registra 10 mortes em 
decorrência do coronavírus. 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 
COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)

Total de casos considerados recuperados: 478
Total de con� rmados: 497
Isolamento social: 7
Pessoas em acompanhamento domiciliar com sintomas gripais: 31
Internados: 2 sendo 1 em UTI 
Óbitos: 10

LACEN
Nº de testes: 247
Con� rmados: 110
Negativos: 132
Descartados: 3
Em análise: 2

TESTES 
RÁPIDOS

Nº de testes: 581
Con� rmados: 307
Negativos: 274

PARTICULARES
Nº de testes: 80
Con� rmados: 80

Encantado 

emei Santa Clara realiza 
Drive Thru Farroupilha

Na manhã de sábado (19), a Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) Santa Clara promoveu o 
Drive � ru Farroupilha. O momento realizado em 
frente à escola teve por objetivo valorizar as tradições 

gaúchas comemoradas na última semana e também 
ser um momento de reencontro com alunos e famílias 
mesmo que a distância e com todos os cuidados em 
função da pandemia.

Atividade teve por objetivo valorizar as tradições gaúchas

DIVULGAÇÃO

ITR e INCRA 
prazo 
encerra no 
dia 30

Encerra na próxima 
quarta feira(30), 
junto ao escritório 
do Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais o prazo para 
a confecção do ITR 
e INCRA 2020. Para 
o ITR é necessário 
apresentar a escritura 
da terra. 

Prefeitura 
não terá 
atendimento 
ao público 
hoje

A prefeitura não 
estará atendendo ao 
público nesta sexta 
feira(25), por motivos 
de atualização do 
sistema e capacitação 
dos servidores. Haverá 
apenas os serviços 
internos. Setores 
como Junta de Serviço 
Militar e confecção da 
Carteira de Identidade 
estarão funcionando 
normalmente. 

Comunidade 
Católica 
promove 
domingo o 
almoço dos 
coroinhas

Em busca de uma 
forma alternativa 
para a captação de 
recursos diante da 
impossibilidade da 
realização de eventos a 
comunidade Católica 
promove no próximo 
domingo(27), 
o almoço dos 
Coroinhas. O cardápio 
será: carreteiro, 
maionese e pão. O 
valor do cartão é 
de R$ 20,00 com 
venda antecipada na 
secretaria da paróquia 
e com a diretoria 
da comunidade. A 
retirada do almoço 
será a partir das 
11h junto ao salão 
paroquial no sistema 
drive thru. 
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DILAMAR
DOS 

PASSOS

página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

Orçamento 
Tramita, na Câmara 

de Vereadores de 
Muçum, o Projeto 
de Lei que dispõe 
sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para 
o exercício � nanceiro 
de 2021. O valor 
do orçamento está 
estipulado em R$ 
23.483.868,32. 

Audiência 
Visando discutir 

este projeto, foi 
enviado para a Casa 
Legislativa convite 
da Administração e 
comissão de pareceres 
para Audiência 
Pública, no dia 28 de 
setembro, às 18h, no 
recinto da câmara. 
A comunidade e 
entidades de classe 
estão convidadas a 
participar. 

Saúde 
Na sessão foi 

solicitada a cedência 
da Câmara de 
Vereadores para o 
dia 29 de setembro 
das 17h30min às 20h, 
onde será realizada 
reunião do Conselho 
Municipal de Saúde.  

Eleições 
As sessões do Poder 

Legislativo de Muçum, 
sempre tranquilas, 
estão tomando outro 
contorno neste 
segundo semestre. 
São acusações de um 
lado e defesa do outro. 
Denúncias e respostas. 
O pleito eleitoral que 
se avizinha tem quatro 
vereadores candidatos 
a majoritária: Alex 
Colossi e Adair Villa, 
Mateus Trojan e 
Amarildo Baldasso. 
Os outros dois 
postulantes ao palácio 
municipal também 
foram vereadores 
(Leonardo Bastiani e 
Alcir Brustolin).

Câmara 
Diferentemente 

de outras eleições, 
neste pleito de 2020 
os nove vereadores 
são candidatos 
a majoritária ou 
proporcional. 

Aulas 
Mais uma queda 

de braço está sendo 
travada entre os 
Municípios, Estado 
e Centro dos 
Professores do Estado 
do RS (CPERS-
Sindicato). Enquanto 
os municípios estão 
realizando reuniões 
e adequação para a 
retomada presencial 
das aulas, a entidade 
- que representa os 
educadores em nível 
estadual - se posiciona 
contra o retorno. 

Argumentos 
Entre os argumentos 

estão a falta de vacina 
contra a COVID-19, 
grande número de 
pessoas infectadas 
diariamente - além 
das mortes - e uma 
alta proporção de 
educadores que estão 
no grupo de risco. 
Outro fator é que os 
educandários não 
estão adequados com 
os equipamentos de 
proteção individual 
necessários para receber 
os alunos e professores. 

Governo 
Enquanto isso o 

Governo do Estado 
não assume a 
responsabilidade ao 
� exibilizar a retomada 
que � ca a critério 
dos prefeitos, pais e 
estudantes. 

Municípios
Com a inércia do 

Governo do Estado, o 
problema vai estar no 
“colo” dos prefeitos. 
Com a organização da 
rede municipal...

- Como retomar 
as aulas sem a rede 
estadual?

- Como � cará o 
transporte escolar?

- O Município 
tem a necessidade de 
adequações dos locais, 
porque o Estado não 
tem esta obrigação?

- O que o Estado 
está fazendo para a 
retomada?

Desfile
O CTG Sentinela da Tradição em 

e a Secretaria da Cultura, Turismo 
e Desporto de Muçum realizaram, 
no domingo, 20 de setembro, Dia do 
Gaúcho, o Des� le Farroupilha. 

Homenagem 
Antes da carreata foi acesa a 

Chama Crioula no túmulo do 
senhor Nestor Natalício Dalla 
Lasta, fundador e primeiro patrão 
da entidade. Após, o des� le 
percorreu algumas ruas da cidade. 
Os proprietários de barracas, que 
acampam na tradicional Semana 
Farroupilha, acompanharam o des� le 
dentro dos carros. 

Filhas do 
homenageado 

Lisarb e Eduarda, 
capataz campeiro 

Luis Eduardo 
Sandri e patrão 

da entidade 
Claudiomiro 
Mulinari (da 

esquerda para a 
direita)

FOTOS: LUIS GUSTAVO BETTINELLI

A SEMANA EM MUÇUM
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Eleições de Encantado
FIM DE UMA ERA

Com a de� nição dos 
candidatos, vamos imaginar 
o debate no boteco, local 

onde se resolvem os problemas do 
mundo. O frequentador assíduo, 
aquele que só toma o aperitivo depois 
que passa o ônibus do Guaporé, 
traveste-se de analista político, e vira 
uma espécie de “Mãe Dinah” e num 
exercício de adivinhação, aposta 
que neste ano a eleição marcará o 
� m de uma era de alguns políticos 
tradicionais. Mesmo que continuem 
in� uentes, não mais concorrerão. 
O nosso analista, do alto de sua 
sabedoria popular e conhecimento 
de pleitos passados, aponta que os 
dois mais importantes  políticos de 
Encantado, o atual prefeito Adroaldo 
Conzatti e o ex-prefeito Paulo Costi, 
estarão se despedindo das urnas. 
Mesmo o ex-prefeito que, embora 
não seja candidato, está engajado na 
eleição da coligação do PP com o 
MDB. 

VOTOS
Pelos seus passados de vencedores 

de eleições, continuarão sendo 
reverenciados pela população e 
exemplos a serem seguidos porque 
possuem o que é fundamental na 
política: ter voto. O leitor pode ter a 
restrição que tiver aos dois políticos, 
porém, inegavelmente, Conzatti 
(três vezes prefeito) e Costi (em 
quatro oportunidades) fazem parte 
da história da política encantadense. 
Na minha experiência no jornalismo 
político, que remota a 1978, em 
coberturas na Assembleia Legislativa 
e no Palácio Piratini aqui no Rio 
Grande do Sul, na Constituinte no 
Congresso Nacional, e nas formações 
de Governos, o prestígio do político 
é diretamente proporcional à sua 
capacidade de mobilizar e in� uenciar 
decisões nos votos dos parlamentos. 
Por terem voto, se explica o respeito 
que Conzatti e Costi gozam na 
sociedade encantadense.

FUTURO
A inevitabilidade do tempo 

determinará uma nova era política 
em Encantado. Recentemente, 
no Programa Panorama 1580, da 
Rádio Encantado, comandado 
pelo companheiro Henrique 
Pedersini, o jornalista Adriano 
Mazzarino e o cientista político 
Fredi Camargo, abordaram essa 
questão, admitindo que, � nalizado 
o processo eleitoral, se abrirá um 
espaço para o surgimento de novas 
lideranças. A partir da nova Câmara 
de Vereadores e dos integrantes da 

gestão eleita, os rumos da política 
passarão a ser um tema dominante. 
Não apenas em termos de nomes, 
mas em função do comportamento 
perante o próximo prefeito, com a 
de� nição de oposição e situação. 
A eleição municipal de 2024 será 
disputada numa nova realidade e a 
campanha começará na posse dos 
eleitos em 1º de janeiro de 2021. 
O desa� o para quem for Governo 
será o de montar um “dreamteam” 
(time dos sonhos) para uma nova 
realidade, a partir de conceitos 
de uma tecnocultura digital, ou 
seja, a inserção de Encantado, 
especialmente de seus jovens num 
mundo tecnológico e inovador nos 
diversos setores econômicos. No 
entanto, apesar da disseminação das 
plataformas virtuais, o governante 
ainda dependerá da mídia tradicional 
para se comunicar com a população, 
reforçando a transparência e o 
alcance dos atos, principalmente em 
tempos de fake News. 

PARTIDOS
O imaginário popular já estará 

se perguntando: no pleito de 
2024, seguirá a coligação  PP e 
MDB; e PSDB e PTB continuarão 
abraçados ? Paralelamente, surgirão 
lideranças e partidos, com outros 
questionamentos:  como se 
comportarão o PSL, o PDT, o PSB, 
o DEM, e o PT? E outros partidos 
que poderão ser inscritos. Também, 
lideranças aparecem em entidades 
fora do espectro político.

CIDADANIA
O desa� o do futuro Chefe do 

Executivo e dos vereadores – e isso 
serve para todos os municípios - 
será o de reconhecer o autêntico 
sentido da política de contribuir o 
bem comum e o desenvolvimento 
gerando emprego e renda. Por 
outro lado, cada cidadão também 
é responsável e precisa trabalhar e 
cobrar para que o universo político 
atenda a essa perspectiva, sendo 
capaz de questionar aqueles que 
exercem o poder e os  representantes 
do povo. Sem esses questionamentos, 
não se pode esperar possíveis e 
necessárias mudanças no município. 
A eleição de pessoas capazes de 
conduzir Encantado dependerá 
do compromisso da população e 
das entidades representativas da 
sociedade, em quali� car o exercício 
da cidadania. Cultivar a boa política 
é reconhecer o real objetivo da 
política – estar a serviço da vida.

“Uma das 
penalidades 

por se recursar 
a participar da 
política é que 
acaba sendo 
governado 
por pessoas 
inferiores”.

(Platão)

Posição do vereador 
Claudio 
Roberto da Silva (MDB)  

“Vejo nossa coligação como uma posição 
natural que demorou para acontecer”. Com 
esta frase, o presidente do MDB começou 
analisando a aliança entre o partido e o 
PP.  Frisou que Encantado vive um novo 
momento histórico na evolução das relações 
humanas em que não cabem mais brigas e 
rancores na política. O vereador reiterou 
que a aliança deve ser encarada como 
perfeitamente normal e que está “muito 
feliz” trabalhando com o PP em harmonia, 
pois seus parceiros receberam muito bem os 
emedebistas, reconhecendo a grandeza da 
agremiação. Destacou que na organização 
da campanha está havendo um trabalho 
fantástico e com excelente relação pessoal 
entre os envolvidos. Para chegar a este 
acordo, Claudio Roberto da Silva faz uma 
interessante avaliação, lembrando que as 
rivalidades vinham desde as origens das 
duas forças políticas, no tempo do Regime 
Militar, quando a Arena (o atual PP) e o MDB 
(PMDB e voltou a ser MDB). A Arena era 
favorável ao Governo e o MDB representava 
a Oposição. Historiou que com a democracia 
e o pluralismo partidária, as diferenças 
praticamente deixaram de existir. Na sua 
opinião, ideologicamente, os dois partidos 
são muito próximos, podendo ser de� nidos 
como de centro-direita. Discorreu que ambos, 
em termos nacionais, estão juntos desde o 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, 
permanecendo a rivalidade apenas em 
termos locais. Outra questão, é que a atual 
administração ainda continua sendo PP e 
PSDB, cujos quadros continuam dirigindo 
o município, pois não houve rompimento 
formal. Referiu que o PP (quando PDS) 
integrou os governos dos governadores do 
PMDB, Antônio Brito, Germano Rigotto e 
José Ivo Sartori. Claudio Roberto da Silva 
observou que praticamente todos os partidos 
de Encantado já � zeram alianças com o PP, 
menos o MDB, e entende que a repercussão 
tem sido grande, porque ainda remetem 
as emoções antigas. Mas, acredita que os 
ressentimentos � caram sepultados lá atrás. 
O vereador frisou que a coligação das duas 
siglas, PP e MDB, faz parte do contexto 
existente atualmente, com o Brasil dividido, 
ideologicamente, entre direita e esquerda, e 
na economia entre capitalismo e socialismo. 
Na sua visão, ambos estão no campo mais à 
direita e próximos do capitalismo. Os dois 
principais artí� ces da construção dessa 
aliança foram, sem dúvida, o presidente do 
PP, o ex-prefeito Paulo Costi, e o presidente 
do MDB, o vereador Claudio Roberto da 
Silva. A palavra agora � cará com as urnas.
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regiãoPratos foram degustados no almoço em Arroio do Meio 

Dália apresenta projeto 
para refeições congeladas

Seis pratos em que o produto Dália 
aparece como o principal personagem 
foram apresentados na terça-feira (22), 
no Bistrô Dália junto ao Supermercado 
de Arroio do Meio. As refeições 
congeladas e prontas para servir fazem 
parte de um novo projeto da Dália 
Alimentos em parceria com o Dália 
Supermercados.  

De acordo com o presidente 
Executivo, Carlos Alberto de 
Figueiredo Freitas, o projeto ocorrerá 
em várias etapas, sendo esta a primeira, 
como uma fase de testes e degustação. 
“Nossa ideia é elaborar comida pronta, 
com segurança, praticidade, sabor, 
qualidade e disponibilizar aos clientes 
no formato prático e congelado, com 
a marca Dália”. Durante o almoço 
oferecido no Bistrô, participou um 
grupo reduzido de pessoas devido 
à Covid-19, incluindo gerentes de 
diferentes divisões da cooperativa, 
imprensa e representantes do Poder 
Público Municipal.  

Ao todo; foram servidos seis pratos, 
todos preparados de forma “piloto”, 
para degustação dos convidados. O 
cardápio iniciou com estrogonofe de 
� lé mignon suíno Dália; rocambole 
misto de carne suína Dália e carne 
bovina Angus; lasanha nas versões 
carne de frango Dália e carne bovina 
Angus; bife à parmegiana Angus ao 
molho de manjericão e costelinha 
suína Dália ao molho barbecue.    

Enquanto os convidados degustavam 
cada prato, a culinarista Cátia 
Schnorr, responsável por prestar toda 
a consultoria para a elaboração das 
receitas, apresentou os ingredientes 
utilizados, o modo de preparo, a forma 
de descongelamento e aquecimento 
dos alimentos para o consumo. Ela, 

que tem a Dália Alimentos como 
patrocinadora e parceira há cerca de 
15 anos, relatou que os consumidores 
contemporâneos buscam por refeições 
práticas, mas que tenham sabor de mãe 
e que sejam produzidas com amor. 
“Aqui está um pouquinho do que a 
vida me ensinou. Sou culinarista e 
prezo por levar à mesa saúde através da 
comida. Estou ansiosa com este projeto 
e espero que as pessoas sintam que nele 
há um diferencial em relação à comida 
tradicional congelada encontrada no 
mercado, pois não será utilizada uma 
gota de água e os ingredientes serão 
frescos e selecionados”.  

A gerente da Divisão Varejo, 
Vera Lúcia Beneduzi, solicitou 
a todos um feedback quanto ao 
cardápio oferecido com a � nalidade 
de aperfeiçoar e ajustar o que for 
necessário. “É mais um desa� o para 
o Dália Supermercados, que possui 
características de disponibilizar a seus 
clientes produtos com alta qualidade, 
principalmente àqueles ligados à seção 
padaria, onde são elaborados alimentos 
com total segurança, sabor e qualidade. 
A consultoria realizada pela culinarista 
Cátia, da Cozinha da Cátia, reforça 
ainda mais que o nosso projeto e os 
ingredientes utilizados para o preparo 
deles são selecionados, levam as 
marcas Dália e Angus e são feitos com 
carinho”. 

Freitas agradeceu a presença de 
todos e adiantou que se trata de um 
projeto que está apenas começando, 
com venda inicial dos congelados 
no Dália Supermercados, nas lojas 
de Arroio do Meio e Encantado. 
A partir do próximoano, o nicho 
será expandido para demais 
estabelecimentos.

Cátia servindo ao presidente Executivo a costelinha suína 
Dália ao molho barbecue

Almoço foi realizado no Bistrô de Arroio do Meio para 
degustação dos pratos 

Carlos Alberto 
e a esposa 
Teresinha foram 
presenteados com 
todos os pratos 
degustados para 
provar em casa. Na 
foto, realizando 
a entrega, a 
culinarista Cátia e 
a gerente Vera

FOTOS: CARINA MARQUES 
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FOTOS: DIOGO DAROIT FEDRIZZI

Os dois pré-candidatos à prefeitura 
de Encantado foram entrevistados na 
Rádio Encantado na manhã do sábado 
(19). Durante 45 minutos, Enoir Cardoso 
(PP-MDB) e Adroaldo Conzatti (PSDB-
PTB-PDT-PT-PSB-PSL) responderam 

às perguntas do jornalista Diogo Daroit 
Fedrizzi. A ordem das participações 
foi definida por sorteio, realizado 
anteriormente na sede da emissora com a 
presença dos dois políticos. 

A pauta abordou a vida pessoal 

e a trajetória política, bem como 
as articulações para a composição 
das alianças. No final, os dois ainda 
participaram de um jogo rápido sobre 
temas específicos. O Opinião repercute os 
principais momentos.

As primeiras  ideias de Conzatti e 
Enoir para convencer os eleitores

ELEIÇÕES 2020pré-candidatos foram entrevistados pela rádio encantado

Qual foi a reviravolta que deu? 
Você e o atual prefeito venceram 
as eleições em 2016 e hoje estão 
em lados opostos...

Enoir Cardoso – Tudo na vida 
são situações de momento. Naquela 
situação em que recebi o convite para 
ser candidato, como eu era novo, não 
tinha sido vereador, algumas pessoas 
diziam que que eu tinha que primeiro 
ser vereador para depois galgar 
cargos maiores. Mas aquele momento 
passou o cavalo encilhado e eu disse: 
‘vou montar’. O atual prefeito fez o 
convite. O partido entendeu que 
seria daquele jeito e a gente aceitou. 
E logramos êxito. Vivemos alguns 
momentos muito bons no início da 
gestão, enquanto a gente conseguiu 
trabalhar juntos, buscando alguns 
objetivos para a cidade. Mas chegou 
o momento em que começaram 
a acontecer algumas divergências 
de ideias que proporcionaram um 
afastamento por parte do atual 
prefeito para com a minha pessoa. 
Mas da mesma forma eu continuei 
trabalhando, buscando recursos. A 
gente trabalhou muito com a bancada 
do PP buscando recursos. O asfalto 
da Nova Morada, o asfalto que foi 
feito na empresa Fontana, recursos 
para a UTI, três retroescavadeiras, o 
próprio asfalto que inauguramos no 
primeiro ano no Lago Azul, a própria 
escola nova que foi inaugurada. Então 
trabalhamos muito forte. Inclusive, 
o asfalto da Linha Argola, um acesso 
tão importante, um dia o prefeito me 
chamou e disse: ‘o Pedro Westphalen 
(secretário estadual de Transportes 
na época) é do teu partido, tu abraça 
essa causa?’. A gente trabalhou 
com Westphalen. Ele nos desafiou 
que, se o município colocasse uma 
contrapartida de R$ 2 milhões, ele ia 

fazer o possível para que o convênio 
fosse assinado. Eu comuniquei o 
prefeito, que disse que poderíamos 
fazer. E graças a Deus aconteceu. 
Então, essas coisas que aconteceram, 
esse afastamento, machuca. A gente 
fica triste, machuca a família também. 
A situação de trocar a sala para o 
quarto andar, isso incomoda um 
pouco. Mas em nenhum momento 
faltei com respeito, deixei de correr 
atrás daquilo que entendo que era 
melhor para o município. Porque 
Encantado está acima de sigla 
partidária, de qualquer pessoa. Temos 
que fazer o melhor para o nosso 
município. Procuramos trabalhar e 
essas situações particulares a gente 
resolveu de outra forma. Éramos 
aliados e hoje a gente está aqui 
disputando o mesmo cargo.

Há quatro anos, quando você 
aceitou ser vice, já começou a se 
construir a tua trajetória para 
disputar como prefeito agora?

Enoir - É normal que isso 
aconteça. Como estávamos no 
cargo de vice-prefeito, a gente 
pensava em continuar a coligação 
até com o meu nome como 
candidato a prefeito. Até porque 
eu tenho muito a agradecer ao PP, 
a todos os nossos vereadores, ao 
Paulo (Costi), que é uma pessoa 
excepcional, por quem eu tenho 
um carinho muito grande, que 
sempre foi uma mão para nos 
ajudar, para nos animar, dar 
força. Mesmo nos momentos 
mais complicados, ele estava 
ali com uma palavra de ânimo, 
dizendo que as coisas iriam 
mudar, que daríamos a volta por 
cima. Então, o partido sempre 
nos abraçou, sempre entendeu 

que seria o meu momento. Então 
continuamos trabalhando, indo 
às festas comunitárias, buscando 
fazer o nosso trabalho em parceria 
com nossos vereadores. Fomos 
buscando e conquistando o nosso 
espaço. Era realmente isso que a 
gente imaginava e buscava. Claro, 
e agora muito grato pela parceria 
com o MDB. Com certeza, é um 
momento diferente, mas que vai 
agregar muito em nossa cidade.

Essa coligação com o MDB 
foi uma articulação de última 
hora para compor um grupo 
para ter força de enfrentamento 
com o outro lado ou já em algum 
outro momento ali atrás vocês 
chegaram a conversar com o 
MDB? Porque em 105 anos de 
história, praticamente, numa 
semana fechar uma união dessas, 
chama a atenção...

Enoir - Vou te lembrar de um 
fato de um grande amigo nosso, 
que dizia que, em breve, PP e MDB 
estariam juntos. Nosso saudoso 
Milton (Fernando, radialista). Com 
certeza, ele estaria muito contente, 
porque ele profetizou isso. Na 
verdade, qual foi a nossa ideia? O 
momento pede uma renovação, 
novos nomes. Estamos há 40 anos 
em que Encantado está em cima de 
dois ou três nomes. Acho que foi 
uma atitude muito grande da parte 
dos dois partidos. E mais uma vez 
quero parabenizar os progressitas 
por acreditarem no meu nome, 
na pessoa do Paulo Costi, do 
João Vidal, os nossos vereadores 
Marino, Diego, Valdecir e Sander, e 
os demais integrantes da Executiva. 
E também quero parabenizar 
a todos integrantes do MDB, 

ENOIR CARDOSO

“Vamos valorizar 
as pessoas”

ENOIR TEM 38 ANOS
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na pessoa do Baixinho Orsolin, de 
quem sempre tivemos um tratamento 
muito fino, bacana, uma pessoa 
muito espetacular, o Guto Mezzomo, 
os vereadores do MDB. Então, essa 
construção já vinha acontecendo e 
você vai lembrar a composição da Mesa 
Diretora da Câmara, onde os vereadores 
já vinham conversando sobre esse 
assunto há muito mais tempo. Não é 
um assunto fervente, é um assunto que 
já vinha sendo trabalhado, conversado 
com os vereadores internamente. Foi 
feita a composição da mesa da Câmara 
com PP, PTB, MDB e PSDB. Já havia 
esse trabalhar, para essa quebra do 
gelo, digamos assim. Essa construção 
veio acarretar nessa união. O MDB 
conversando com a gente. Assim como 
a gente se colocou à disposição para 
ser vice do Adroaldo na outra eleição, 
o MDB também se colocou a ser vice 
com o nome do Celso (Cauduro). E 
quero agradecer ao Celso por acreditar 
nesse momento. Um cara novo que 
também tem o desejo de fazer o melhor 
por Encantado. Se você pegar o PP e o 
MDB são os partidos que trouxeram 
80% dos recursos para Encantado 
nesses quatro anos. Então, o Celso 
está de parabéns pelo trabalho. Um 
cara simples, trabalhador, que tem sua 
dignidade e que tem o desejo de fazer 
mais pela cidade em que ele vive e gosta 
de morar. Tudo foi uma construção. 
E quis o destino, fiquei sabendo há 
poucos dias, que o meu pai e a mãe do 
Celso são primos-irmãos. Temos um 
certo parentesco. Tanto o MDB quanto 
o PP acreditam na renovação. Abriram 
as portas para esses dois jovens 
estarem à frente desse dois cargos tão 
importantes, que são prefeito e vice. 
Isso é resultado de uma construção. A 
gente que é novo não participou muito 
do que aconteceu no passado entre os 
dois partidos. A gente joga bola junto, 
janta, almoça junto, tantos amigos que 
temos. Meu irmão fez campanha para 
vários vereadores do MDB. Temos esse 
convívio e chega na hora da eleição se 
tornam rivais, não sentam mais junto. 
Acho que é um momento histórico, 
importante, em que a gente está 
querendo colocar Encantado acima 
de qualquer pessoa e de qualquer sigla 
partidária. 

Como foi a repercussão na ala mais 
conservadora dos eleitores que jamais 
imaginavam ter que digitar na urna 
números que nunca digitaram?

Enoir – No começo, no domingo, 
na segunda-feira, a gente sentiu que, 
algumas pessoas mais tradicionais 
da Arena e MDB, tiveram um baque. 
Até então se falava em possível união, 
mas ninguém acreditava. Então nós 
demos esse passo para quebrar essa 
regra. Mas hoje a gente caminha 
tranquilamente, o pessoal liga para a 
gente, para o Celso. Estão apoiando 
a coligação e acreditando nas nossas 
pessoas. A poeira já baixou, passou o 
choque, e agora estão entendendo qual 
é o real objetivo dessa coligação, que é 
fazer um projeto para nossa cidade e 
melhorar a qualidade de vida da nossa 
população. Muitos comentavam: ‘ah, o 

Celso na Câmara sempre foi mais ativo, 
pegou pesado’. Mas é a função dele, é 
fiscal. Ele executou muito bem as suas 
atribuições. E agora é com esse ânimo 
que vamos administrar o município. Eu 
sempre brinco que se o Paulo (Costi), 
que era o alvo, perdoou, porque não 
vamos nos abraçar. São águas passadas. 
O retrovisor é bem menor que o para-
brisa. Temos que olhar para frente.

E como fazer um projeto sabendo 
que até dezembro o PP ainda está no 
governo? Como vocês vão estruturar 
essas propostas para convencer os 
eleitores?

Enoir – Temos participação em 
muita coisa boa que foi feita nesse 
governo. Como falei, o PP e o MDB 
trouxeram praticamente 80% dos 
recursos que foram executados. A 
construção do CRAS, os asfaltamentos 
que aconteceram, os calçamentos, 
já vêm da gestão anterior. Muito 
tranquilamente vamos continuar a fazer 
o que está bom. Mas também a gente 
sabe internamente que tem muita coisa 
que precisa ser melhorada ou fazer 
diferente, pensando na valorização 
das pessoas que executam o trabalho. 
É preciso ter um relacionamento de 
união, de amizade e respeito. E também 
o atendimento à população, que é quem 
merece receber o retorno do município 
para que tenha suas demandas 
atendidas.

O que você não concorda com o 
atual prefeito, e daqui a pouco foi 
motivo para o afastamento entre 
vocês, e que certamente agora você vai 
propor?

Enoir – Tem muitas coisas que a 
gente debateu internamente, algumas 
posições. O que mais o nosso grupo 
está organizando nesse momento é a 
valorização das pessoas. Esse vai ser 
o nosso grande eixo: a valorização de 
todas as classes sociais, de quem investe 
na cidade, dos professores, do quadro 
da saúde, das pessoas que tiveram suas 
perdas na enchente e que precisam 
ser olhadas de uma maneira diferente, 
dos empresários, das pessoas que 
investem em nossa cidade, de impedir 
que empresas saiam da nossa cidade. 
Achar formas de sentar com essas 
pessoas, sejam elas de qual classe for. 
Ouvi-las e tomar a decisão correta. Esse 
é o nosso eixo principal, valorização e 
humanização da administração pública. 

Como você espera o tom da 
campanha desse ano?

Enoir - Espero que seja muito 
tranquilo, com respeito, diálogo. Porque 
foi assim que construímos nossa vida 
até aqui. A nossa família sempre foi 
de muito respeito. Eu respeitei o atual 
prefeito durante os quatro anos, mesmo 
em situações em que fui ofendido, 
minha família foi ofendida, meus 
princípios foram ofendidos. Mas eu 
sempre respeitei. ‘Ah Enoir, porque 
tu não vai lá e vira a mesa?’. Não. Eu 
sempre aprendi a respeitar, a me colocar 
no meu lugar. Existe uma hierarquia, 
então eu obedeço àquela hierarquia. 
Mas em nenhum momento eu me furtei 

de trabalhar, de visitar as pessoas, ir ao 
interior, buscar as necessidades, brigar 
por uma melhor energia elétrica, uma 
melhor internet, buscando sempre 
valorizar o agricultor. Sempre estivemos 
presentes nas comunidades buscando 
valorizar a todos e respeitando a 
todos, todo o grupo que trabalha na 
administração, nossos colegas, que 
são muito importantes. Um prefeito 
não faz nada sozinho. Para mim, o 
respeito está acima de tudo. Cada um 
na sua função é muito importante. No 
meu entendimento, o prefeito tem que 
ter visão, equipe e responsabilidade. 
Visão para saber onde quer chegar. 
Equipe, porque sozinho você não faz 
nada. Você precisa dos professores para 
fazer uma educação boa, do quadro 
da saúde para fazer uma saúde boa, 
do pessoal da assistência social para 
atender as pessoas com vulnerabilidade, 
das pessoas do financeiro para que as 
coisas andem corretamente, do pessoal 
da Arki que faz a limpeza na rua, para 
deixar a cidade bonita, do pessoal das 
obras. Você precisa de todos. Esse 
é o nosso objetivo, trabalhar junto 
com todos, ouvir a todos para fazer o 
melhor. Porque ninguém é soberano, 
é suprassumo. Precisamos ouvir. Por 
isso que Deus nos deu dois ouvidos 
e uma boca, para ouvir mais e falar 
menos. Temos que ter visão, equipe e 
responsabilidade de fazer bem as coisas 
corretas, aplicar bem o recurso público. 
Fazer aquilo que é para o bem de todos, 
sem interesses particulares, sem vícios. 
Precisamos acabar com os vícios e 
fazer realmente uma administração 
com transparência, humanização, 
priorizando as pessoas. E fazer com 
que a nossa cidade cresça harmoniosa 
e unida.

Alguma área seria a tua prioridade? 
Enoir - Todas são importantes. Não 

podemos atender somente a saúde e 
esquecer a educação, a agricultura, 
o desenvolvimento. Temos que 
ter pessoas técnicas que tenham 
conhecimento daquilo que vão fazer. 
E junto com essas pessoas vamos 
aplicar o recurso público da melhor 
forma para atender a população e 
fortalecer nossa estrutura de saúde 
municipal, de educação municipal 
e estadual, porque todos alunos 
são de Encantado, de desenvolver o 
município com homogeneidade, de 
uma forma organizada. Temos que 
ter um planejamento estratégico para 
organizar nosso município para saber 
como vamos crescer e onde vamos 
crescer. Para isso precisamos dialogar. 
Acho que a ferramenta mais importante 
que vamos ter, e temos, são pessoas 
técnicas para colocar em todas as áreas. 
Temos bons professores do quadro 
do município para administrar uma 
secretaria, temos pessoas que tem 
know-how para fazer saúde, temos 
pessoas para fazer o desenvolvimento 
estratégico, para ajudar na questão 
da inovação. Temos pessoas nos dois 
partidos e a comunidade de Encantado 
tem profissionais muito qualificados 
que podem colaborar muito para a 
administração pública. Não estamos 

dizendo que as pessoas que vão ocupar 
cargos são de partido A ou B. Porque 
a gente não fez nenhuma discussão 
nesse sentido. Só falamos em nos 
unir para fazer um projeto novo para 
o município. E aqui temos valores e 
pessoas qualificadas para estarem à 
frente de qualquer pasta. E com isso, 
juntos, vamos fazer com que tenhamos 
uma administração correta, coesa, com 
dignidade e transparência.

Quando você fala em renovação, e 
é o teu caso e do vereador Celso, ela 
estará também na equipe de governo, 
nas secretarias, nos principais cargos 
de confiança?

Enoir - Com certeza, assim como 
nós estamos tendo oportunidade, 
vamos dar oportunidade para 
que novas pessoas, que tenham a 
qualificação para cada função, estejam 
conosco na administração para fazer 
um bom trabalho.

Por que você deixou o cargo de 
secretário da Agricultura?

Enoir - Primeiro, porque a gente não 
tinha liberdade de atender o produtor. 
Eu não podia ser secretário sem poder 
atender as necessidades do produtor. 
Se pedia uma hora de máquina, não 
tinha. Se pedia quando ia ser pago 
um incentivo, tu não tinha data. Isso 
começou a me deixar preocupado. 
Porque se eu sou secretário e não 
tenho liberdade de fazer nada, então 
não preciso ser secretário. Outro fato 
também é que o vereador Luciano 
(Moresco), que era secretário, iria voltar 
para a Câmara de Vereadores. E um 
dia conversando com o Joel (Bottoni) 
sobre a situação, que estava na função 
de vereador, ele me disse que o prefeito 
iria acomodá-lo. E um dia, numa 
conversa com o prefeito, foi falado no 
nome do Joel e eu coloquei à disposição 
o cargo de secretário e o prefeito 
prontamente acatou para colocar o 
nome do Joel Bottoni. Porque como 
secretário você tem que ter um pouco 
de autonomia, tem que ter liberdade 
para operacionalizar e mostrar o teu 
trabalho, senão fica complicado.

JOGO RÁPIDO
Um sonho: Ser prefeito.
Uma frustração: Não tem.
Uma liderança: Espiritual, 
Jesus Cristo. Como pessoa, 
Paulo Costi.
Bolsonaro ou Lula: Bolsonaro.
Eduardo Leite: Decepção.
Celso Cauduro: Uma grande 
pessoa.
Adroaldo Conzatti: Tem o meu 
respeito.
Grêmio ou Inter: Inter.
Gabriela: Minha filha é tudo 
para mim, é meu doce.
Complete a frase: No dia 
primeiro de janeiro de 2021, 
eu vou estar... recebendo a 
chave do município.
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Como foi formar essa 
composição com os partidos 
tendo o Jonas Calvi de vice? Um 
tempo atrás o senhor chegou 
a dizer para as pessoas não se 
surpreenderem se duas mulheres 
formassem a chapa... E até houve 
demora para definir o vice...

Adroaldo Conzatti - Sim, 
porque não estava definido se o 
Conzatti seria candidato. Nós, 
conversando dentro da nossa 
equipe, que é maravilhosa... 
porque se nós conseguimos fazer 
algumas coisas é porque os nossos 
colaboradores, o nosso time todo, 
que são mais de 500 pessoas, 
ajudou a fazer e a transformar 
a nossa Encantado até aqui. As 
duas mulheres que se colocaram 
à disposição, que poderiam 
concorrer, era a Joanete Cardoso 
(Masiero), a Jô, e a Clarissa 
(da Rosa) Pretto (Scattola). As 
duas eram secretárias, uma da 
Administração e a outra da Saúde. 
Se colocaram à disposição se fosse 
necessário. Esse reconhecimento 
a gente vai ter sempre por elas, 
por essa dedicação. Aí surgiu 
um grupo que chamavam de 
G5. Quando houve a decisão de 
concorrer a prefeito, conversamos 
de que esse G5 indicaria o 
nome do candidato a vice. Com 
o passar dos dias, esse G5 se 
transformou em G4, porque um 
partido saiu. Como nós sempre 
dizíamos que esse grupo indicaria 
o vice, houve a indicação do 
vice. Não houve imposição de 
nossa parte, nenhuma rejeição de 
nossa parte de nenhum partido 
e de nenhum candidato. Veio 
o candidato do PTB, o Jonas 
(Calvi), representando esse grupo 
de partidos. Nós acatamos e 
estamos juntos. Porque quando 
houve a indicação do vice, 
ocorreu por aquilo que já fizemos. 
E vamos trabalhar em cima 
de uma proposta nova porque 
tem muita coisa a ser feita. E é 
um plano de governo que vem 
sendo construído por todos, 
pelo conjunto dos apoiadores. 
Hoje temos um grupo de seis 
partidos, mas temos apoio dos 
outros partidos também. Vários 
segmentos de outros partidos. 
Daqueles que diziam assim “eu 
era partido A, B, C. Não estamos 
amarrados no partido, vamos 
te apoiar”. Se sairmos na rua, a 
gente recebe de esquina a esquina. 
Como pré-candidato ainda, se 

temos esse apoio, no momento 
que deslanchar e a campanha 
for permitida, com certeza, esses 
nomes vão aparecer depois.

A família Conzatti e a família 
Calvi já se perdoaram da outra 
eleição?

Conzatti - Nós nunca tivemos 
nenhuma rusga. Tem aqueles 
debates políticos que quando 
você está num partido e no outro, 
que é do debate. Como, com 
certeza, virá agora, que não tenho 
nenhuma restrição aos candidatos 
da outra chapa. Contra nenhum, 
não tem nada. O Enoir (Cardoso), 
vice-prefeito, nós nunca 
discutimos nada. Com o Celso 
(Cauduro), vereador, também 
nunca discutimos nada. Às vezes 
há pontos de vista diferentes, 
maneiras de agir diferente. 
Isso é de cada um. O que a 
gente contestava era dentro do 
desenvolvimento da política, isso 
passa. Passou a eleição, precisa 
passar. Porque senão chega na 
esquina e um tem que passar de 
um lado e o outro do outro lado, 
e começam a se xingar. Mas não 
é assim. Na política se debatem 
ideias, projetos e propostas. 
Quando passa esse momento 
as coisas tem que desaparecer. 
Por isso que não tenho nenhum 
inimigo político em nenhum 
partido. Como concorri a 
deputado federal e trabalhei em 
duas estatais, eu tenho amigos 
em todos os partidos, em todas as 
cidades do Rio Grande do Sul, de 
partidos mais variados, no Brasil 
todo. Tem que ser superado. Se 
não fosse assim como teriam as 
coligações?

Muita gente acreditava 
que o MDB colocaria o vice 
da sua chapa. O senhor se 
surpreendeu com a coligação 
MDB-PP? Assim como muitos se 
surpreenderam quando o senhor 
coligou com o PP em 2016?

Conzatti - Quando nós 
conversamos com o G5, a gente 
sempre estava com a proposta do 
G5. Mas sempre tem a liberdade, 
na política é assim, é dinâmica. 
Hoje você está de uma maneira, 
amanhã você pode estar de outra. 
Não sei o porquê as pessoas 
mudam rapidamente. Eu demorei 
muito para sair do MDB. E vou 
dizer por quê. Porque eu concorri 
duas vezes a deputado federal, fiz 

na primeira vez mais de 47 mil 
votos e na segunda mais de 53 
mil. Depois veio a outra eleição 
e o pessoal do MDB insistindo 
para eu concorrer de novo pela 
quantidade de votos que fiz. 
Palavras do Pedro Simon, que 
eu respeito muito, ‘nós temos 
uma dívida contigo’. Porque eles 
diziam que eu ia assumir, já que 
era o primeiro suplente, e não me 
deram chance. Entao, para parar 
de insistir, me desfiliei do MDB. 
Talvez até iam me convencer. Aí 
fiquei fora um tempo, me filiei 
no PSDB e voltei a concorrer a 
vereador. Então, me desfiliei por 
essa questão, por não querer mais 
concorrer a deputado federal.

É curioso, o senhor há quatro 
anos junto com o vice-prefeito, 
agora em lados opostos... 

Conzatti - Em muitos 
municípios acontece isso, não é só 
aqui. E principalmente por essa 
história da reeleição. Eu sempre 
fui a favor que o mandato do 
prefeito deveria ser de cinco anos, 
sem reeleição. Mas a legislação 
é assim. Como os governadores 
e presidente também. Cumpre 
o mandato e fica fora e deixa 
espaço para outro. Mas como a 
lei permite, por isso que somos  
candidatos à reeleição. Embora 
com 80 anos. Por isso agradecer a 
Deus pela saúde, pela força, pela 
vontade de resolver os problemas 
da nossa gente de Encantado.

Qual é o espaço que o vice-
prefeito terá caso o senhor seja 
reeleito?

Conzatti - Nós não definimos 
e discutimos nenhum cargo 
para nenhuma secretaria. Em 
todas as negociações com o G4, 
e antes com o G5, não havia o 
comprometimento de dizer que 
é tantas secretarias para um, ou 
para outro, tantos CCs para o 
prefeito e vice. Não tem nada 
preestabelecido. Nós entendemos 
que o vice-prefeito tem que estar 
integrado ao projeto, ao foco da 
Administração. Se estiver, vai 
ter todo o espaço possível. Mas, 
quando os pensamentos começam 
a ser divergentes é mais difícil 
para trabalhar. Dentro da família, 
às vezes, tem um filho que pensa 
de um jeito e cria dificuldades 
para os pais. O pai tem que 
ser forte e procurar dirigir da 
melhor maneira possível, sempre 

adroaldo conzatti

“TEM muito a ser 
feito por encantado”

CONZATTI ESTÁ COM 80 ANOS

COBERTURA ELEIÇÕES 2020
GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

Acompanhe, na Rádio Encantado, 
no programa Bom Dia Região dos Vales, 

a partir das 8h, entrevistas com os 
pré-candidatos a prefeito 
dos municípios da região.
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nossa parte de nenhum partido 
e de nenhum candidato. Veio 
o candidato do PTB, o Jonas 
(Calvi), representando esse grupo 
de partidos. Nós acatamos e 
estamos juntos. Porque quando 
houve a indicação do vice, 
ocorreu por aquilo que já fizemos. 
E vamos trabalhar em cima 
de uma proposta nova porque 
tem muita coisa a ser feita. E é 
um plano de governo que vem 
sendo construído por todos, 
pelo conjunto dos apoiadores. 
Hoje temos um grupo de seis 
partidos, mas temos apoio dos 
outros partidos também. Vários 
segmentos de outros partidos. 
Daqueles que diziam assim “eu 
era partido A, B, C. Não estamos 
amarrados no partido, vamos 
te apoiar”. Se sairmos na rua, a 
gente recebe de esquina a esquina. 
Como pré-candidato ainda, se 

temos esse apoio, no momento 
que deslanchar e a campanha 
for permitida, com certeza, esses 
nomes vão aparecer depois.

A família Conzatti e a família 
Calvi já se perdoaram da outra 
eleição?

Conzatti - Nós nunca tivemos 
nenhuma rusga. Tem aqueles 
debates políticos que quando 
você está num partido e no outro, 
que é do debate. Como, com 
certeza, virá agora, que não tenho 
nenhuma restrição aos candidatos 
da outra chapa. Contra nenhum, 
não tem nada. O Enoir (Cardoso), 
vice-prefeito, nós nunca 
discutimos nada. Com o Celso 
(Cauduro), vereador, também 
nunca discutimos nada. Às vezes 
há pontos de vista diferentes, 
maneiras de agir diferente. 
Isso é de cada um. O que a 
gente contestava era dentro do 
desenvolvimento da política, isso 
passa. Passou a eleição, precisa 
passar. Porque senão chega na 
esquina e um tem que passar de 
um lado e o outro do outro lado, 
e começam a se xingar. Mas não 
é assim. Na política se debatem 
ideias, projetos e propostas. 
Quando passa esse momento 
as coisas tem que desaparecer. 
Por isso que não tenho nenhum 
inimigo político em nenhum 
partido. Como concorri a 
deputado federal e trabalhei em 
duas estatais, eu tenho amigos 
em todos os partidos, em todas as 
cidades do Rio Grande do Sul, de 
partidos mais variados, no Brasil 
todo. Tem que ser superado. Se 
não fosse assim como teriam as 
coligações?

Muita gente acreditava 
que o MDB colocaria o vice 
da sua chapa. O senhor se 
surpreendeu com a coligação 
MDB-PP? Assim como muitos se 
surpreenderam quando o senhor 
coligou com o PP em 2016?

Conzatti - Quando nós 
conversamos com o G5, a gente 
sempre estava com a proposta do 
G5. Mas sempre tem a liberdade, 
na política é assim, é dinâmica. 
Hoje você está de uma maneira, 
amanhã você pode estar de outra. 
Não sei o porquê as pessoas 
mudam rapidamente. Eu demorei 
muito para sair do MDB. E vou 
dizer por quê. Porque eu concorri 
duas vezes a deputado federal, fiz 

na primeira vez mais de 47 mil 
votos e na segunda mais de 53 
mil. Depois veio a outra eleição 
e o pessoal do MDB insistindo 
para eu concorrer de novo pela 
quantidade de votos que fiz. 
Palavras do Pedro Simon, que 
eu respeito muito, ‘nós temos 
uma dívida contigo’. Porque eles 
diziam que eu ia assumir, já que 
era o primeiro suplente, e não me 
deram chance. Entao, para parar 
de insistir, me desfiliei do MDB. 
Talvez até iam me convencer. Aí 
fiquei fora um tempo, me filiei 
no PSDB e voltei a concorrer a 
vereador. Então, me desfiliei por 
essa questão, por não querer mais 
concorrer a deputado federal.

É curioso, o senhor há quatro 
anos junto com o vice-prefeito, 
agora em lados opostos... 

Conzatti - Em muitos 
municípios acontece isso, não é só 
aqui. E principalmente por essa 
história da reeleição. Eu sempre 
fui a favor que o mandato do 
prefeito deveria ser de cinco anos, 
sem reeleição. Mas a legislação 
é assim. Como os governadores 
e presidente também. Cumpre 
o mandato e fica fora e deixa 
espaço para outro. Mas como a 
lei permite, por isso que somos  
candidatos à reeleição. Embora 
com 80 anos. Por isso agradecer a 
Deus pela saúde, pela força, pela 
vontade de resolver os problemas 
da nossa gente de Encantado.

Qual é o espaço que o vice-
prefeito terá caso o senhor seja 
reeleito?

Conzatti - Nós não definimos 
e discutimos nenhum cargo 
para nenhuma secretaria. Em 
todas as negociações com o G4, 
e antes com o G5, não havia o 
comprometimento de dizer que 
é tantas secretarias para um, ou 
para outro, tantos CCs para o 
prefeito e vice. Não tem nada 
preestabelecido. Nós entendemos 
que o vice-prefeito tem que estar 
integrado ao projeto, ao foco da 
Administração. Se estiver, vai 
ter todo o espaço possível. Mas, 
quando os pensamentos começam 
a ser divergentes é mais difícil 
para trabalhar. Dentro da família, 
às vezes, tem um filho que pensa 
de um jeito e cria dificuldades 
para os pais. O pai tem que 
ser forte e procurar dirigir da 
melhor maneira possível, sempre 

adroaldo conzatti

“TEM muito a ser 
feito por encantado”

CONZATTI ESTÁ COM 80 ANOS

COBERTURA ELEIÇÕES 2020
GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

Acompanhe, na Rádio Encantado, 
no programa Bom Dia Região dos Vales, 

a partir das 8h, entrevistas com os 
pré-candidatos a prefeito 
dos municípios da região.

JORNAL OPINIÃO 11  
25 de setembro de 2020

dentro da igualdade, para não ter 
favorecimento de A, B ou C. E 
assim vamos construir um projeto 
de governo e tenho certeza que o 
Jonas vai estar junto, vai trabalhar 
junto e aquilo que ele vai assumir 
vai ser dentro da direção, do foco 
daquilo que a comunidade espera 
que a gente faça.

Passamos quatro anos ouvindo 
algumas dúvidas a respeito da 
continuidade do seu mandato. E 
agora se ouve de novo, que não 
vai poder concorrer ou assumir. 
Como o senhor convive com tudo 
isso?

Conzatti - Em 1996 nós 
fizemos uma revista das obras 
que foram feitas dentro daquela 
administração. A revista estava 
sendo impressa, não tinha sido 
distribuída, e houve denúncia. 
E o Ministério Público na época 
entendeu que seria favorecimento 
ao candidato do MDB. Só que 
na revista não tem o meu nome, 
não tem o nome do candidato 
da época, o falecido João Carlos 
Pretto, e a partir dali gerou um 
processo. Foi a julgamento na 
Comarca de Encantado. A Justiça 
local me absolveu, entendeu 
que não houve favorecimento 
de candidatura, que não era 
promoção nem pessoal e nem 
do candidato. Aí o Ministério 
Público de Encantado recorreu 
e foi para a Segunda Câmara. O 
nosso advogado da época perdeu o 
prazo e foi julgado à revelia o que 
o MP tinha pedido. Esse processo 
está correndo até hoje, com uma 
decisão favorável de Encantado e 
uma decisão contrária da segunda 
instância. Está em Brasília. Até 
hoje tramita, nós fazendo os 
recursos. Os advogados que temos 
hoje acompanham o processo e 
eles me dão segurança de que não 
vai haver impedimento. Mas o 

processo realmente existe ainda. 
De uma revista que não chegou a 
ser distribuída porque foi recolhida 
pelo MP por uma denúncia 
política da época.

Qual vai ser o principal 
discurso da sua campanha 
visando à reeleição?

Conzatti - A gente vai mostrar 
um pouco do que se fez. Nós 
melhoramos muitas coisas em 
Encantado e a comunidade sabe. 
Por exemplo, temos uma farmácia 
nova que vai ser entregue agora. 
Quando nós assumimos eram 
distribuídos menos de 80 tipos 
de medicamentos. Hoje são 
mais que o dobro. São coisas que 
mudaram a história um pouco. 
Neste ano foram mais de 34 mil 
consultas só nos postos de saúde, 
apesar da pandemia. Temos 23 
mil habitantes. É praticamente 
uma consulta e meia para cada 
habitante de Encantado só nos 
postos de saúde. Adquirimos até 
agora 38 novos equipamentos. Uns 
vieram com recursos de emendas, 
mas a grande maioria foram 
comprados pelo município. Faltam 
receber quatro equipamentos 
novos, que talvez virão depois da 
eleição. Construímos mais de 10 
quilômetros de asfalto. Dentro 
da cidade são mais de 40 quadras 
pavimentadas, mais de 200 mil 
metros quadrados de calçamento, 
mais de 30 mil metros de tubos de 
canalização de esgoto. Bocas de 
lobo, mais de duas mil. Meio fio, 
mais de 40 mil. Isso tudo foi feito. 
E agora? Tá tudo feito? Não, tem 
muito a ser feito por Encantado. 
No interior falta muito. Se 
vencermos a eleição vamos levar 
a internet a todas as comunidades 
do município em cabo de fibra 
ótica, não através de rádio que tem 
as dificuldades. Precisamos ter 
foco no projeto de governo, mas 

sempre voltado para melhorar a 
vida das pessoas da comunidade. 
Isso queremos dar continuidade. 
Na área da educação implantamos 
uma grande diferença, saíram os 
índices do IDEB nesta semana e 
Encantado cresceu em todos os 
níveis. Mas tem muito a melhorar, 
eu sei que tem. Porque se olhar o 
IDEB em nível nacional, ele chega 
na faixa de 6. Para chegar a 10 
falta muito. Tem muito espaço. E o 
grande projeto que implantamos é 
a Escola Permanente de Formação 
de Professores. Não é dar mais 
tempo de aula, não é cobrar 
mais do professor. É para que 
a educação seja uniforme, seja 
discutida no grupo de professores 
e levada uniformemente para 
todos. Facilita para o professor 
e facilita a aprendizagem do 
aluno. Isso a gente vê nos lugares 
mais desenvolvidos do mundo 
e especialmente porque vimos 
diretamente em Sobral, no Ceará, 
que deu grandes resultados. 
Queremos fazer muito mais. 
Queremos construir um novo 
plano de governo.

Qual o tom da campanha que o 
senhor espera?

Conzatti - Espero que a gente 
faça uma campanha respeitosa. 
Que as divergências fiquem 
nas ideias e nos planos. E não 
nas ofensas, ataques, agressões. 
Sempre fomos contrários e vamos 
trabalhar para isso. Respeitando 
cada um à sua maneira de ser e 
agir. Porque caso contrário não 
estamos fazendo a melhor ação 
para Encantado. Não se pode 
estimular divergências dentro de 
uma família, de uma comunidade, 
por causa da política. Temos 
menos de dois meses até a eleição e 
depois a vida continua para todos. 
E queremos que continue em paz 
para todos.

JOGO RÁPIDO
Um sonho: Ver Encantado unido, alegre e 
desenvolvendo. Com uma população de 35 
mil a 40 mil, com certeza vai ser uma cidade 
referência no Brasil e no mundo.

Uma frustração: Chegar bem perto de ser 
deputado federal e não conseguir. Por outro 
lado foi muito bom para Encantado porque 
assim estou aqui.

Liderança: Atual, Bolsonaro é uma grande 
liderança.

Bolsonaro ou Lula: Bolsonaro.

Eduardo Leite: Tenta fazer gestão, mas tinha 
que ser mais positivo, senão não muda o Rio 
Grande do Sul. O Estado está muito complicado 
e dificilmente vai se recuperar com paz e amor. 
Os gaúchos participam também. É preciso dizer 
para ele: ´é nesse caminho’.

Jonas Calvi: Um excelente guri, uma 
capacidade, vai ser muito útil para Encantado e 
dentro da administração vai ser um parceiro que 
a gente vai ter orgulho no final de quatro anos.

Enoir Cardoso: Um cidadão de bem, com 
pensamentos que divergem dos nossos.

Renato ou Fernandão: Fernandão.

Gilson Conzatti: É um filho que está sempre 
presente. Sai de Iraí, é candidato lá a vereador, 
e vem para cá porque tem preocupação com a 
situação de Encantado também. É um cidadão 
que gosta muito da política, tem só espírito 
público. Os negócios para ele sempre ficam em 
segundo plano, primeiro é resolver o problema 
dos outros.

Complete a frase: No dia primeiro de janeiro 
de 2021, eu vou estar... Na prefeitura de 
Encantado.

FIQUE LIGADO!
No dia 10 de outubro (sábado), a partir das 10h, a Rádio Encantado 
realiza o primeiro debate entre Enoir Cardoso e Adroaldo Conzatti.
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ELEIÇÕES 2020Dados são fornecidos pelo TSE

Encantado, Muçum e 
Roca Sales têm aumento 
no número de eleitoras
No dia 15 de 

novembro, 
147.918.483 

brasileiros podem 
comparecer nas urnas 
para escolher os novos 
prefeitos e vereadores para 
a gestão 2021/2024. No 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)        podem 
ser observadas algumas 
informações como o 
gênero, faixa etária, grau 
de instrução e estado civil 
de eleitores dos 5.570 
municípios brasileiros.

Os dados revelam que 
a maioria dos eleitores 
brasileiros está na faixa 
etária dos 35 aos 39 anos 
e que a cada eleição cresce 
o eleitorado feminino. O 
Rio Grande do Sul segue 
a mesma linha do país, 
com predominância do 
eleitorado feminino, isto 
é, 52,5% das pessoas aptas 
a votar são mulheres. 
Ainda, conforme o TSE, 
10,05% dos eleitores estão 
na faixa etária dos 35 a 
39 anos e 30,15% tem 
o Ensino Fundamental 
Incompleto. 

O município de 
Encantado tem 17.486 
eleitores, sendo que 14.770 
já fizeram a biometria. Em 
comparação com a eleição 
de 2016, a cidade tem 206 
eleitores a mais. Quanto 
a faixa etária 9, 71% dos 
eleitores tem idade entre 
35 a 39 anos, o que resulta 
em 1.698 pessoas; 10 
eleitores tem 16 anos e 19 
tem 100 anos ou mais. 

Quanto ao gênero, as 
mulheres correspondem 
a 52,7%, o que representa 
9.211 eleitoras. Sobre o 
grau de instrução, 36,1% 
tem ensino fundamental 
incompleto, o que dá 
6.313 pessoas e, além 
disso, 49 eleitores têm 
algum tipo de deficiência, 
sendo que predomina  a 
deficiência de locomoção 
em 21 pessoas.

 
Elisangela Favaretto 
Jornalista

Roca sales 
Em comparação 

com 2016, o número de 
eleitores diminuiu. São 
636 eleitores a menos. 
Para esta eleição, 7.513 
eleitores estão aptos 
a votar e 7.485 tem 
biometria. A maioria 
está na faixa etária dos 
35 aos 39 anos. Sete 
eleitores têm 16 anos 
e três tem entre 95 a 
99 anos. O município 
tem 35 mulheres a mais 
do que homens: 3.774 
mulheres e 3739 homens; 
46,3% dos eleitores são 
solteiros; 42,82% têm 
ensino fundamental 
incompleto e 28 eleitores 
apresentam algum tipo 
de deficiência, sendo 
10 com dificuldade de 
locomoção.
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eleições 2020

Muçum 
Em Muçum 4.160 

eleitores podem votar 
e 4.073 fizeram a 
biometria. O município 
tem 184 eleitores a mais 
que 2016. A maioria tem 
idade entre 55 a 59 anos. 
15 jovens estão com 
16 anos poderão votar 
pela primeira vez e três 
eleitores estão na faixa 
etária dos 95 a 99 anos. 
Quanto ao gênero, a 
cidade tem 98 eleitoras a 
mais do que homens. São 
2.129 mulheres e 2.031 
homens. Quanto ao grau 
de instrução, 40,58% dos 
eleitores tem o ensino 
fundamental incompleto 
e 10 eleitores tem algum 
tipo de deficiência, sendo 
quatro com deficiência 
visual e quatro por 
locomoção. 

Doutor Ricardo 
Doutor Ricardo teve um aumento de 173 eleitores na comparação com 2016. 

São 2.120 eleitores aptos a votar, sendo 2.091 com biometria e cinco eleitores 
com algum tipo de deficiência. O município tem 60 homens a mais do que 
mulheres, o que corresponde a 51,4% dos eleitores do sexo masculino. A maior 
parte dos eleitores tem de 50 a 54 anos; 47,4% são casados e 44,86% tem o ensino 
fundamental incompleto. Nove eleitores têm 16 anos e um está entre 95 e 99 anos.

Saiba mais 
Por conta da pandemia da Covid-19, não haverá identificação biométrica 

dos eleitores neste ano. Também houve mudança no horário de votação para 
evitar aglomerações. As seções serão abertas às 7h, uma hora antes do habitual, e 
fecharão às 17h. O primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro, e o 
segundo, onde for necessário, para 29 de novembro. 

O doutor e coordenador do curso de História da Univates, Mateus Dalmáz, 
44 anos, faz uma análise destes dados e destaca a importância de programas 
que atendam as necessidades dos eleitores. 

Jornal Opinião (JO) - Aumentou o número de eleitoras. É importante que 
os candidatos observem esta informação e façam uma campanha voltada a 
este público?  

Professor Mateus Dalmáz - Sem dúvida. O marketing político leva em 
consideração as demandas conjunturais do eleitor. A construção do foco das 
candidaturas se dá a partir de pesquisas qualitativas providenciadas pelas 
coligações partidárias para apurar o que eleitor deseja ouvir. Uma vez que a 
ampliação da participação política das mulheres é um processo em curso e 
importante de estar ocorrendo, o processo decisório a respeito das estratégias 
de campanha terá que levar tal aspecto em consideração. 

JO- De que forma a escolaridade e o gênero influenciam no comportamento 
do eleitor?

Professor - A escolaridade 
tende a valorizar o 
conhecimento científico e o 
gênero a reforçar ou modificar 
um perfil conservador. 
Tradicionalmente, o machismo, 
a misoginia, o racismo e o 
elitismo estiveram presentes 
nos critérios de voto do 
eleitorado. O maior grau de 
esclarecimento a respeito 
desses temas e de engajamento 
ao combate a eles são 
importantes para uma mudança 
lenta e gradual do perfil 
conservador. 

Nova 
Bréscia 

Nova Bréscia tem 
2.686 eleitores aptos 
a votar e 2.672 com 
biometria. São 47 
eleitores a mais que 
2016. A maioria está 
na faixa etária dos 60 a 
64 anos de idade, com 
9,31% dos votantes; 50 
eleitores estão na faixa 
etária dos 16 aos 18 anos 
e uma pessoa tem 100 
anos ou mais. 42,96% 
dos eleitores tem ensino 
fundamental incompleto; 
59 pessoas tem algum 
tipo de deficiência, 
sendo 23 com deficiência 
visual. Além disso, em 
Nova Bréscia predomina 
o público masculino, 
com 50,8% dos eleitores. 

DIVULGAÇÃO

Professor Mateus dalmáz



14 JORNAL OPINIÃO  
25 de setembro DE 2020

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

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

ALUGA-SE 
Apartamento na avenida 
General Daltro Filho, no 
centro de Roca Sales, 
com 3 quartos (1 suíte), 
banheiro, sala, cozinha, 
sala de jantar, área de 
serviço. Interessados 
contatar pelo telefone 
3751.3659 ou 9 
99424.5400
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acesse rdencantado.com.
br e fique bem informado

Henrique Pedersini

polícia

ENCANTADO 

Motorista de aplicativo 
é encontrado morto

Um homem foi encontrado morto, 
em Encantado, na manhã da segunda-
feira (21). De acordo com informações 
da Brigada Militar (BM) e Polícia Civil 
(PC), o corpo estava em meio a um 
matagal na localidade de Linha Cedro, 
interior, com marcas de pelo menos 
dois disparos por arma de fogo. 

Trata-se de Celso Antônio 
Gasparetto, motorista de aplicativo 
em Guaporé, que estava desaparecido 
desde a noite anterior (20), quando foi 
acionado para uma corrida. 

O carro dele foi abandonado nas 
proximidades da Lagoa da Garibaldi. 
Através do aplicativo que usam 
para o trabalho, outros motoristas 
encontraram o celular da vítima de 57 
anos, no mato próximo da praça de 
pedágio de Encantado. Logo depois o 
corpo foi encontrado próximo de um 
arroio. 

O homem trabalhava como 
motorista pelo aplicativo Way/RS há 
cerca de dois anos. Ele não possuía 

vínculos com Encantado, conforme 
colegas. 

O Delegado Augusto Cavalheiro 
Neto descarta somente a hipótese de 
latrocínio (roubo seguido de morte). 
Uma das linhas de investigação aponta 
que o crime possa ter sido premeditado, 
se tratando de uma execução. A 
motivação é levantada pela Polícia Civil 
de Encantado e Guaporé. “Os autores e 
envolvidos serão identificados. Temos 
algumas informações e buscamos mais 
detalhes. É possível que esta morte 
tenha ligações com acontecimentos na 
cidade de Guaporé e isso nos preocupa, 
pois recentemente um outro morador 
da mesma cidade foi morto em 
Muçum”, afirmou o Delegado. 

É possível que os criminosos tenham 
obrigado um popular a levá-los com 
outro veículo na direção de Lajeado ou 
por estradas do interior. Imagens de 
câmeras de segurança devem auxiliar 
no trabalho da polícia. 

Delegado Cavalheiro (esq) investiga o crime

ENCANTADO 

Mulher sofre 
ferimentos em 
acidente na ERS-129

O Comando Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM) atendeu, na manhã da 
quarta-feira (23), acidente de trânsito 
no quilômetro 70 da rodovia, na 
ERS-129, no trevo principal de acesso 
à Encantado, no bairro Santa Clara. 
Um Jaguar, placas de Florianópolis, 
obstruiu a frente de uma carreta 
carregada de adubo orgânico, com 

placas de Júlio de Castilhos, que 
seguia no sentido Encantado/Lajeado. 
A condutora do carro, 28 anos, 
foi encaminhada pelo Samu para 
atendimento médico no Hospital 
Beneficente Santa Terezinha (HBST) 
com escoriações. A jovem está com 
irregularidades na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

ENCANTADO 

Morre mulher 
atropelada na 
área central
Morreu nesta quinta-feira (24) a mulher que foi atropelada, em Encantado, na 
segunda-feira (21). A vítima foi atingida por uma caminhonete, entre as ruas 
Duque de Caxias e Tiradentes, na rótula, próximo a agência dos Correios. Rejane 
De Conto foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Beneficente 
Santa Terezinha (HBST) de Encantado e transferida para o Hospital Bruno Born 
(HBB). O falecimento foi confirmado nesta quinta-feira (HBB). Ela residia em 
Porto Alegre onde atuou bancária e passou a morar em Encantado há cerca de um 
ano para ficar mais próxima de familiares.

MUÇUM
Seis ficam 
feridos 
em incêndio 

O Corpo de 
Bombeiros de Encantado 
foi acionado, na tarde 
da segunda-feira (21), 
para controlar incêndio 
em uma fábrica de 
móveis, às margens da 
ERS-129, em Muçum. 
Houve queima parcial 
da estrutura.Seis 
funcionários foram 
conduzidos ao Hospital 
Beneficente Santa 
Terezinha (HBST) de 
Encantado, pois teriam 
inalado fumaça. Após 
atendimento médico 
todos foram liberados.

muçum
Dupla é 
presa por 
tráfico de 
drogas

A Brigada Militar 
(BM) de Muçum deteve, 
na noite de sábado (19), 
duas pessoas por tráfico 
de drogas no centro. 
Com um dos suspeitos 
de 29 anos foram 
localizadas porções de 
Crack e Cocaína. Já com 
um segundo suspeito 
de 19 anos foram 
encontradas buchas 
de cocaína, maconha e 
dinheiro trocado. Após 
o registro, a dupla foi 
conduzida ao presídio.

DOUTOR 
RICARDO 
Moto 
furtada é 
recuperada

Na manhã do 
domingo (20), a Brigada 
Militar (BM) de Doutor 
Ricardo foi acionada 
por populares, pois 
havia uma motocicleta 
abandonada na Linha 
Leopolda.No local foi 
verificado que se tratava 
de um veículo que havia 
sido furtado em Anta 
Gorda, no dia 28 de 
junho. A moto teria sido 
abandonada na noite 
de sábado (19) por dois 
homens.

Carro foi arrastado por carreta

Vanessa Paliosa
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Tiago Marchese
Após 12 anos na função, o Coordenador de 

Esportes de Encantado, Tiago Marchese, deixou 
a função. O ex-jogador e atualmente treinador 
do CFM atuou na organização de eventos em 
diferentes modalidades esportivas. Entre outras 
iniciativas, tentou reestabelecer o Campeonato 
Municipal de Futebol em Encantado e ajudou 
a fortalecer disputas no ciclismo, futsal e até 
dos esportes de aventura. Fica o agradecimento 
pela atenção de sempre com este repórter e os 
cumprimentos pelo trabalho realizado em mais 
deuma década. 

Terceirona
Não vai ocorrer a disputa da “Terceirona” 

gaúcha. A exemplo da Dvisão de Acesso, não há 
recursos pelos clubes para arcar com os valores 
referentes aos protocolos de proteção contra 
a Covid-19. Além disso, o calendário oferece 
poucas datas e a disputa só deve ser retomada em 
2021. 

gedoz
Felipe Gedoz estreou na Libertadores 

2020 com a camisa do Nacional (Uruguai). O 
muçunense ajudou o time uruguaio a derrotar o 
Estudiantes da (Venezuela) por 3 a 1 e garantir 
classificação para as oitavas de final. Gedoz foi 
titular e participou da jogada de um dos gols na 
partida realizada na terça-feira (23). 

o peso de uM grenal
O Internacional faz boa campanha no 

Campeonato Brasileiro e tem uma situação 
tranquila em termos de classificação para 
próxima fase da Libertadores da América. Mas 
isso passa despercebido diante da falta de vitórias 
nos clássicos contra o Grêmio nas últimas 
temporadas. Coudet é questionado justamente 
por algumas de suas escolhas e a cada duelo com 
os gremistas que o Inter não vence a insatisfação 
da torcida é mais forte. 

lesões 
Jogos em sequência, viagens e poucos 

treinamentos... O calendário do futebol brasileiro 
ficou pior do que estava com a pandemia do 
Coronavírus. Com o acúmulo de partidas, 
aumentaram as lesões. Grêmio e Inter vem 
sofrendo com esses problemas, com alguns 
veteranos no grupo. Não basta lidar com a 
escassez de opções. É preciso administrar os 
“velhinhos” tanto do lado azul quanto na parte 
vermelha. 

liBerTadores da aMÉrica  

Vitória gremista 
iguala campanha de 
tricolor e colorado

O gol de Pepê 
deixou idênticas as 
campanhas de Grêmio 
e Internacional na 
edição de 2020 da 
Copa Libertadores da 
América. Com o 1 a 0 
em pelo Estádio Beira 
Rio, o time de Renato 
Portaluppi atingiu os 
sete pontos na tabela de 
classificação do Grupo 
E, mesma pontuação 
do colorado, que lidera 
pela vantagem no saldo 
de gols. 

Cada time ainda 
tem mais dois jogos 
pela frente nesta fase 
de grupos. O detalhe é 
que os gremistas jogam 
ambas as partidas na 
Arena, enquanto o Inter 
entra em campo na 
Colômbia e Chile. 

Se obtiverem 
resultados positivos 
em pelo menos um dos 
jogos os dois clubes 
gaúchos devem avançar 
para as oitavas de final. 
Os jogos ocorrem na 
terça-feira (29) pela 
penúltima rodada. 

O retrospecto 
negativo em grenais 
incomoda Eduardo 
Coudet. O argentino 
que dirige o Inter 
desde o início desta 
temporada afirma que a 
sequência ruim nunca 
havia ocorrido em sua 
carreira. “Seguramente 
não é o ideal. Nunca 
me aconteceu de ter 
uma sequência (sem 
vitória) nos clássicos 
em 30 anos no futebol. 
É algo diferente. É algo 
distinto. Tem que se 
fazer responsável do que 
nos toca”, desabafou. 

Do outro lado Renato 
Portaluppi se mostra 
aliviado com a retomada 
dos resultados positivos 
após alguns insucessos. 

twitter

Clube     PG GP GC SG
1º inter    07 07 04 03
2º Grêmio    07 03 02 01
3º América de Cali   04 06 08 -2

4º Univ. Católica   04 04 06 -2

classiFicaÇÃo

De acordo com o 
comandante gremista, 
é preciso valorizar o 
grupo tricolor pela 
capacidade de reação. 
“Adoramos quando vêm 
as críticas, vemos que 
é do coração, não da 
cabeça. Falavam que o 
Grêmio estava correndo 
pouco e cansando. 
Deu demonstração do 
preparo físico. Falta 
entrosamento, que é 
normal, mas nunca falta 
vontade, tesão para o 
grupo. Viemos na casa 
do adversário e não 

deixamos jogar. Isso é 
Grêmio. Há pessoas que 
têm que parar de dar 
opinião com a camisa do 
Internacional por baixo. 
Sejam profissionais!”, 
exclamou. 

Neste sábado Grêmio 
e Inter dão um tempo 
para a Libertadores 
e cumprem 
compromissos pelo 
Brasileirão. O Inter 
recebe o São Paulo a 
partir das 19h. Mais 
tarde, as 21h, o Grêmio 
encara o Atlético 
Mineiro. 

Grêmio chega a 10 jogos 
de invencibilidade contra o 

Inter
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CFM DE ENCANTADO
ESCOLINHA RETOMA 
OFICIALMENTE AS ATIVIDADES 

Foram meses sem que o CFM tivesse 
sequer uma atividade em relação a 
treinamentos devido à pandemia do 
Coronavírus. O período de afastamento 
dos gramados terminou nos últimos 
dias com o reinício dos trabalhos, em 
especial na Vila Moça, sede principal da 
escolinha encantadense. 

O objetivo é recuperar o tempo 
em que não foram realizados treinos, 
remobilizando os alunos de todas as 
categorias, inclusive os que participam 
apenas do futsal. 

De acordo com o treinador Fernando 
Radaelli a retomada dos jogos deve 
ocorrer somente em 2021, quando 
existirá um calendário mais de� nido 
das competições tradicionais e das 
disputas que ocorrem normalmente no 
período de férias. “Sabemos que ainda é 

preciso manter uma série de protocolos 
em razão da pandemia, preservar os 
meninos e evitar que tenhamos casos 
entre os alunos do CFM. Ficamos felizes 
em poder recomeçar os trabalhos e voltar 
a conviver com os meninos”, comemora. 

Nas terças-feiras, turnos da manhã e 
tarde, ocorrem treinos na Vila Moça. Às 
quintas nas Cabriúvas e no mesmo dia, 
manhã e tarde, ocorrem atividades de 
futsal no Salão Paroquial, onde também 
são feitas atividades aos sábados pela 
manhã. São atendidas crianças entre 
quatro e 15 anos. 

Entre os projetos para 2021 está 
a disputa de competições estaduais 
em algumas categorias. O projeto 
começará a ser elaborado assim que a 
Federação Gaúcha de Futebol de� nir o 
calendário. 

CFM recomeçou os treinos 

DIVULGAÇÃO/CFM

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

GRE-NAL
No quinto Gre-Nal da temporada, 

mais uma vez deu Grêmio. Em jogo 
válido pela Libertadores o time 
gremista venceu por 1 x 0, gol do 
atacante Pepê. Em 2020, são quatro 
vitórias do tricolor e um empate, e, o 
Internacional além de não vencer o 
tradicional adversário, não conseguiu 
marcar gol. O jejum de vitórias do 
colorado em clássicos chega a 10. 

INTER NO BRASILEIRÃO
Após duas derrotas consecutivas, 

para Goiás e Fortaleza, o Internacional 
perdeu a liderança do Campeonato 
Brasileiro para o Atlético Mineiro. 
Amanhã (26) o colorado gaúcho recebe 
o São Paulo no Beira-Rio, e o Galo 
enfrenta o Grêmio em Belo Horizonte.

GRÊMIO NO BRASILEIRÃO
O Grêmio é o rei do empate no 

Brasileirão. Em 10 jogos, o tricolor 
gaúcho teve sete empates, com apenas 
duas vitórias e uma derrota. Com este 
desempenho, o Grêmio ocupa apenas a 
12ª colocação com 13 pontos. 

LAJEADENSE
A candidata derrotada na eleição 

do Clube Esportivo Lajeadense, 
Emili Giovanella, foi convidada pelo 
presidente Everton Giovanella, para 
ocupar o cargo de vice-presidente 
de Assuntos Associativos e para 
comandar o Departamento de Futebol 
Feminino do clube. A primeira 
providência da nova gestora foi � rmar 
parceria com a AEF de Estrela, para 
disputa do Campeonato Gaúcho 
Feminino Adulto, que inicia no mês de 
novembro. A apresentação das atletas 
do CE Lajeadense ocorre neste sábado, 
dia 26 de setembro, quando iniciam os 
preparativos para competição. 

BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES
Com a participação de 16 

equipes inicia no mês de outubro o 
Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 
O Rio Grande do Sul será representado 
pelas equipes do Grêmio, atual vice-
campeão e Juventude. O Internacional 
que extinguiu seu time Sub-23, 
foi campeão da edição de 2019 do 
certame.

TERCEIRONA
Nesta semana numa reunião 

realizada pela Federação Gaúcha 
de Futebol � cou estabelecido que 
a Terceirona do Gauchão não será 
disputada este ano. Representantes de 
15 clubes participaram do encontro 
virtual com os dirigentes da Federação.

COPINHA
A Federação Gaúcha de Futebol não 

descarta a possibilidade de realização 
da tradicional Copinha este ano. 
Porém, caso a competição ocorra, ele 
deve ser disputada de forma enxuta, 
em no máximo dois meses de disputa.

GAÚCHOS NA SÉRIE D
Iniciou no último � nal de semana o 

Brasileirão da Série D. As três equipes 
gaúchas que estão na chave A 8 do 
certame estrearam com vitórias. O São 
Luiz de Ijuí venceu o Tubarão em Santa 
Catarina. O Pelotas derrotou o Marcílio 
Dias no Estádio da Boca do Lobo. Já o 
Caxias, venceu o São Caetano no ABC 
paulista. Todos venceram por um a 
zero. 

2ª RODADA NA SÉRIE D
A 2ª rodada ocorre neste � nal 

de semana. Amanhã (26) o Pelotas 
enfrenta o Novorizontino fora de casa 
e o São Luiz recebe o São Caetano no 
Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Já o 
Caxias, do técnico Rafael Lacerda, 
enfrenta no domingo (27), o Tubarão, 
no Estádio Centenário na Serra gaúcha.

XAVANTE NA SÉRIE B
O Brasil de Pelotas que iniciou o 

Campeonato Brasileiro da Série B com 
muitas di� culdades vem reagindo no 
certame. O time pelotense que chegou 
a � gurar na zona do rebaixamento 
obteve uma série de bons resultados 
na sequência e ocupa atualmente a 11ª 
colocação. Amanhã (26), o Xavante, 
do técnico Hemerson Maria, enfrenta 
o Paraná no Estádio Bento Freitas, às 
18h30min.

JUVENTUDE NA SÉRIE B
Ainda na Série B do Campeonato 

Brasileiro, o Juventude de Caxias do Sul 
vem fazendo uma campanha razoável. 
O time caxiense tem 16 pontos em 10 
jogos, ocupa a 7ª colocação, mas, está 
há apenas um ponto do G-4. Amanhã a 
tarde o Juventude enfrenta o CSA, em 
Alagoas.

JUVENTUDE NA COPA DO BRASIL
Na Copa do Brasil o Juventude 

avançou para as oitavas-de-� nal. Na 
4ª fase da competição o time caxiense 
eliminou o CRB, com uma vitória de 
2 x 0 em Caxias do Sul, e uma derrota 
em Maceió-AL, por 1 x 0. Agora o 
Juventude aguarda o sorteio da CBF 
que determinará os confrontos da 
próxima fase da competição.
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(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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O QUE JESUS ENTENDE POR FÉSEM ALTERNATIVAS PAPA FRANCISCO E A 
PALAVRA DE DEUS

O Cristianismo apregoa uma verdade universal. Os 
Evangelhos não deixam dúvida: Jesus é o salvador da 
humanidade. O cristianismo nasceu assim e assim se 
espalhou por todos os lugares, levando essa mensagem 
clara, objetiva, radical, exclusiva e, sem margem 
para qualquer possibilidade de relativização: “Jesus 
aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me 
foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até à consumação do século” (Mateus 28.18-20).

Veja que Jesus assume para si uma prerrogativa que 
o faz realmente quem Ele diz ser, ou simplesmente 
faz dele um fanático megalomaníaco, com um senso 
completamente distorcido da sua própria identidade. 
Como alguém poderia dizer de si mesmo, “toda 
autoridade me foi dada no céu e na terra”?  Mas Ele disse! 
Disse isso já depois de ressuscitado, prestes a ascender ao 
céu, mas disse isso em muitas outras oportunidades no 
decorrer dos três anos e meio do seu ministério terreno. 
Jesus nunca, mas nunca mesmo, relativizou coisa alguma. 
Muitas vezes Ele ensinava por parábolas, no entanto, as 
suas afirmações nunca foram ambíguas.

Gostaria também de transcrever uma das conversas 
que Jesus teve com seus discípulos, logo antes da paixão, 
quando os preparava para a Sua partida: “Não se turbe 
o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. 
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não 
fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, 
quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei 
para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós 
também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-
lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; como 
saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, 
e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 
mim” (João 14.1-6). 

Jesus, portanto, coloca inequivocamente a Sua 
pessoa e a Sua obra, numa dimensão cósmica e 
atemporal: Ele é o Filho unigênito do Deus Criador 
do universo que, na sua encarnação, morte e 
ressurreição, tornou-se o Salvador, o único caminho 
possível para que decaídos pelo pecado, nós possamos 
retornar para Deus. Sobre a exclusividade dessa 
mensagem, transcrevo ainda as palavras do apóstolo 
Pedro, proferidas diante das autoridades religiosas 
de Jerusalém: “Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os 
construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há 
salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não 
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos salvos” (Atos 4.11-12).

Prezado leitor: Agora, quase dois mil anos se 
passaram desde a ascensão de Jesus. A grande maioria 
das pessoas continua iludida, esperando que o próprio 
homem encontre alguma saída, ou quem sabe, que Deus 
tenha mudado de ideia. E assim, de ilusão em ilusão, 
o tempo vai passando, gerações vão se sucedendo e o 
mundo agoniza diante dos nossos olhos, comprovando 
a veracidade de cada uma das suas palavras.  E, você irá 
morrer. A questão é: morrer salvo ou perdido? 

jesus, a opção da vida!

Estavam 
Jesus e os 
apóstolos 
num barco 
indo para o 
outro lado 
do mar da 
Galiléia, 
com 
destino a 
Gadara. 

Depois de um dia exaustivo de pregações e 
milagres, Jesus teve sono e deitou na popa do 
barco para cochilar um pouco. Como estavam 
indo numa missão de libertar um homem louco, 
possuído por demônios e que morava num 
cemitério, esses anjos decaídos criaram sobre o 
mar uma grande tempestade de vento para afundar 
o barco e matar Jesus com os seus apóstolos.

A água agitada pelas ondas já entrava no barco 
quando Pedro acorda Jesus perguntando se ele não 
estava se dando conta que poderiam morrer. Jesus se 
levanta e manda o vento e o mar se aquietarem. Em 
questão de segundos o vento desaparece e vem sobre 
eles uma grande calmaria. Nesse momento Jesus 
pergunta aos apóstolos por que eram tão medrosos 
e ainda não tinham fé?! Poderíamos entender que 
Jesus queria continuar dormindo e aí nada mais iria 
acontecer? Ou seria que Jesus esperava nos fundos 
do barco que eles resolvessem a situação lá na frente 
repreendendo o vento e o mar como ele fez?

As pessoas, geralmente, têm uma visão de fé 
apenas para praticar as suas tradições religiosas, 
tais como: carregar uma estátua de uma pessoa 
falecida, com cânticos, rezas e velas. Não existe nada 
de sobrenatural nisso. Esse tipo de fé é uma atitude 
passiva que não muda nada ao nosso redor, ou seja, 
as montanhas continuam no seu lugar. Mandar parar 
uma tempestade de vento, é uma ação impossível aos 
olhos humanos, mas que PODE ser feita com fé.

O que a religião de hoje faz nas igrejas é passar 
a receita do bolo, porém, ninguém realmente 
nunca faz um bolo. Jesus disse que deveríamos 
pedir milagres em seu nome, e que ele mesmo 
os faria. Pergunte a qualquer um que encontrar 
quantas vezes este ano essa pessoa pediu alguma 
coisa em nome de Jesus?! Ou ainda, que conte 
alguma bênção recebida ou graça alcançada?! 
Provavelmente você encontrará pessoas mudas!

A Igreja de Jesus, no princípio, se movia entre 
milagres. Mesmo Jesus tendo partido, usar o 
seu Nome no dia a dia era normal. Dificilmente 
alguém entre eles ficava doente. Diferente de hoje, 
quando a maioria dos cristãos têm uma farmácia 
em casa. Qualquer ventinho de chuva e o povo se 
já se esconde dentro de casa. Jesus mandou curar 
os enfermos, orando uns pelos outros. Mandou até 
ressuscitar os defuntos! Infelizmente hoje a igreja 
anda tão enfraquecida pelas obras do diabo, que 
ela não tem nem coragem de levantar a cabeça.

Fé é enxergar o que ainda não existe; e esperar 
o impossível. Isso é fé! Vai muito além do 
natural. Não podemos ficar sacudindo Deus para 
resolver os nossos problemas quando Ele já nos 
deu autoridade para isso em seu Nome. Temos 
que ter coragem para enfrentar espíritos e a 
natureza, pois Jesus nos deu poder sobre todos os 
demônios. (Lucas 10:19).

O Papa  Francisco pede encarecidamente para 
celebrar o Dia da Bíblia “  Palavra de Deus em toda 
a Igreja ... Seja dedicado à celebração, reflexão e 
divulgação da Palavra de Deus” ! A carta revela uma 
clara intenção Ecumênica ao instituir 3º Domingo 
Comum do Ano Litúrgico.Sugere formas para chamar 
a atenção para a importância da proclamação da 
Palavra de Deus na Liturgia, como a entronização do 
texto Sagrado, proclamação solene, valorização da 
homilia como serviço à Palavra, que cura e salva!

Que a Bíblia possa chegar às mãos do povo 
(Leitura Orante ou outras formas de leitura e 
oração), pois ela “é o livro do povo do Senhor... 
A Palavra de Deus une os fiéis e faz deles ‘um só 
Povo ,uma só Família”. O Santo Padre volta a dar 
importância à homilia, (sermão),como oportunidade 
pastoral que não pode ser perdida, pois ela é um 
geito privilegiado, para tornar a Palavra acessível 
à sua Comunidade, com linguagem simples e 
adaptada à vida diária. Seja bem preparada, falando 
com o coração para os corações dos fiéis: Deus que 
fala à vida de seus filhos no “hoje” da História!

O documento do Papa, inspirando-se no 
texto dos discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), 
recomenda aos catequistas “familiaridade e estudo 
das Sagradas Escrituras, de modo que lhes permitam 
promover um verdadeiro diálogo entre aqueles que os 
escutam e a Palavra de Deus” !  Em seguida, o texto 
do Papa faz a relação indivisível entre a Sagrada 
Escritura e os Sacramentos, sobretudo a Eucaristia. 
Os Sacramentos são introduzidos e iluminados 
pela Palavra: “Temos urgente necessidade de nos 
tornarmos familiares e íntimos da Sagrada Escritura 
e do Ressuscitado, que não cessa de partir a Palavra 
e o Pão na comunidade dos fiéis... Cristo Jesus bate à 
nossa porta através da Sagrada Escritura; se ouvirmos 
e abrirmos a porta da mente e do coração, então Ele 
entra na nossa vida e permanece conosco” !

A carta ainda destaca a importância 
fundamental do Espírito Santo, pois ele 
“transforma a Sagrada Escritura em Palavra viva 
de Deus, vivida e transmitida na fé do seu povo 
santo”. Por isso a Palavra permanece sempre nova: 
“Hoje cumpriu-se esta Palavra da Escritura que 
acabais de ouvir” (Lc 4, 21); e a torna próxima de 
nós: “Está bem perto de

  ti, está em tua boca e em teu coração, para que 
a ponhas em prática” (Dt 30, 14).

Ao concluirmos o “Mês da Bíblia” celebrando 
São Gerônimo, que a trouxe para a nossa 
linguagem, queremos confirmar nossa adesão a 
Igreja e obediência ao Papa com a certeza, de que 
a Palavra de Deus será sempre a Luz de nosso 
caminhar seguindo o “Cristo Caminho Verdade 
e Vida,” que nos enriquece e fortifica com sua 
Palavra na Liturgia e na superação em nossa vida 
cotidiana!



JORNAL OPINIÃO 19
25 de setembro de 2020

Charge do Patiñoopinião
Mensagem de gratidão aos 
descendentes dos imigrantes que 
compõem as diversas etnias de 
Encantado

PRIMAVERA!
O leitor Jaime 

Mocellin, de Nova 
Bréscia, aproveitou o 
início da estação mais 
colorida do ano para 
fotografar as árvores 
em frente a sua casa, 
no centro da cidade. 
“Plantamos um pé de 
Três Marias junto do Ipê 
Amarelo. Depois, fomos 
enrolando os galhos e 
direcionando para cima. 
Fica muito bonito nessa 
época”, comentou.

Muitos municípios brasileiros 
celebram, com grandes comemorações, 
a passagem do Dia das Etnias, que, 
em Encantado, a partir da publicação 
da Lei Municipal n.2730/2006, de 09 
de agosto de 2006, é comemorado no 
último domingo de setembro de cada 
ano. 

Na gestão do então prefeito 
Agostinho José Orsolin foi instituído 
e comemorado pela primeira vez o 
Dia das Etnias, em nosso município, 
com uma série de celebrações, com 
a presença de todas as autoridades 
locais e todo o Conselho Municipal 
da Cultura, enaltecendo a grande 
contribuição da imigração, para o 
desenvolvimento de nossa comuna. A 
partir de então, todos os anos, foi feita 
uma comemoração, com manifestações 
diversas e para gravar melhor o sentido 
dessas louvações, à noite desse dia, 
eram servidos pratos típicos de cada 
etnia, elaborados pelos representantes 
de cada origem e ofertados às pessoas 
presentes aos atos comemorativos, pela 
data anual dessa celebração. 

Pois bem, neste ano atípico, em que 
surgiu essa pandemia do coronavírus, 
e com a obrigatoriedade do 
distanciamento social, determinação 
imposta pelas autoridades do 
Ministério da Saúde, o Conselho 

Municipal de Cultura, que está em 
recesso obrigatório, resolveu malgrado, 
cancelar qualquer comemoração 
relativa às celebrações do Dia das 
Etnias e, simplesmente, fazer essa 
manifestação escrita, para que, mais 
uma vez, embora com a singeleza 
desse ato, cumprir o que determina 
a lei municipal n. 2730/2006 de 09 
de agosto de 2006, diploma legal 
que visou eternizar a gratidão 
aos imigrantes e a todos os seus 
descendentes, a quem devemos o que 
Encantado ostenta com orgulho, aos 
105 anos de sua emancipação.  

Seja este ato de público 
reconhecimento uma homenagem 
e um preito de gratidão, aos que 
enfrentando di� culdades mil, 
deixaram suas pátrias para adotar 
Encantado como destino de suas 
vidas. Muito 
obrigado a 
todos!

Ampère 
Maximino 
Giordani    
Vice-presidente 
do Conselho 
Municipal de 
Cultura no 
exercício da 
presidência

PONTOS DE TROCA DO INGRESSO: LOJA MORENA CLARA, 
TIGRÃO ÁUDIO E SOM, PANNET, AME E APAE.
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Ação está sendo 
desenvolvida 
em parceria com 
entidades da 
causa animal

EncantadEnsE    
confecciona plaquinhas 
de identificação 
para pets 
coleiras, pingentes 

e plaquinhas de 
identificação são 

recursos que podem 
ajudar na devolução de 
um animal de estimação 
desaparecido. No entanto, 
a maioria dos tutores 
não aderem ao uso do 
acessório. Prova disso são 
as inúmeras publicações 
através das redes sociais 
com pedidos de ajuda para 
encontrar cães e gatos. 

Com o objetivo de 
reduzir essas postagens 
e facilitar o retorno dos 
pets para seus lares, o 
encantadense Robinson 
Benedusi começou a 
produzir plaquinhas de 
identificação e lançou, 
recentemente, a ideia 
nas redes sociais – em 
parceria com ONGs de 
proteção da região. 

“Eu sempre compartilho 
esses posts para ajudar e 
comentava sobre a ideia 
de usar uma identificação. 
Até que resolvi pesquisar 
que tipo de material 
poderia ser utilizado e eu 
mesmo confeccionar essas 
plaquinhas. No computador 
faço o desenho e a 
escrita, imprimo e colo 
em embalagens plásticas 
(frasco de shampoo ou 
amaciante, por exemplo). 
Daí finalizamos com 

Vanessa Paliosa 
jornalista

Plaquinhas podem ser adquiridas 
com protetoras da causa animal

Em parceria com a Associação Encantadense de 
Defesa Animal (AEDA), Anjos de 4 Patas e Associação 
Pegadas de Amor (ASPA), as plaquinhas são distribuídas 
em troca de doação de ração. 

Conforme a presidente da AEDA, Salete Ferreira, 
a iniciativa de Robinson é louvável e mostra que não 
só voluntários da causa estão preocupados com a 
quantidade de animais perambulando pela cidade. “Vai 
facilitar muito a ação das protetoras na localização 
dos tutores, evitando que sejam mortos por maus 
tratos, envenenamentos e atropelamentos. Os animais 
adotados com a AEDA já sairão com sua identificação. 
Outra parte importante deste projeto, é a utilização de 
material reciclável que contribui com a preservação do 
meio ambiente”, destaca. Interessados podem contatar a 
associação pela página no Facebook ou com a Salete no 
(51) 9 9537.2791.

“Nós da Anjos de 4 Patas estamos gratos pela 
iniciativa do Robinson, porque além de facilitar nosso 
trabalho reduzirá o sofrimento desses animais que 
ficam, muitas vezes por dias e dias, vagando pelas ruas. 
Reforço que as pessoas interessadas podem contatar via 
Facebook as integrantes do grupo Regina Luft, Lorisete 
da Luz Oliveira, Bruna Caumo ou Fernanda Rossini”, 
comenta Michele Nicolau, integrante da ONG.

Para a representante da ASPA, Vitória Stürmer 
Bortoletti, a plaquinha de identificação é um acessório 
indispensável. “É um projeto tão importante tanto para 
cães como para gatos, pois mesmo os tutores sendo 
cuidadosos, imprevistos acontecem- soltar da guia, 
esquecer o portão aberto -, mas com a identificação as 
chances são maiores deles retornarem para casa. Além 
disso, facilita o contato. Como entidade, recebemos 
inúmeros pedidos de ajuda diariamente porque apareceu 
um animal e a pessoa não sabe como proceder ou 
porque a família perdeu. E a gente sabe que nesses 
casos podem haver pets que vão para novos lares e 
como amantes da causa sabemos o quanto isso é sofrido 
para os bichinhos, pois eles também têm sentimentos. 
Para nós do grupo essa identificação é tão relevante 
que os pets que são colocados para adoção pela nossa 
ONG são microchipados”, salienta. Os pedidos através 
da ASPA podem ser feitos com as integrantes do grupo 
ou na página do Facebook mediante um quilo de ração 
(cão ou gato) por unidade. O mantimento será destinado 
aos animais que estão em lar temporário e aos pets 
comunitários. 

Segundo Benedusi, em apenas uma semana, dezenas 
de pedidos já foram feitos. “Estou surpreso e feliz. Espero 
que a ideia se espalhe, porque é tão simples e de baixo 
custo. Inclusive, moradores de Arroio do Meio já fizeram 
contato me pedindo informações sobre a iniciativa. 
Quero aproveitar o espaço para agradecer especialmente 
o Chico e o Paulo da Sapataria do Chico que se 
prontificaram em auxiliar gratuitamente. Peço, se houver 
alguma gráfica/papelaria interessada em ajudar com a 
impressão que nos contate através das redes sociais. A 
comunidade também pode colaborar doando embalagens 
plásticas e contribuindo com meio ambiente”, frisa.

ilhós, que proporcionam 
um acabamento mais 
bonito e até para ter uma 
durabilidade maior”, explica 
o servidor público. 

Ao realizar o pedido da 
plaquinha é necessário 
informar o nome do tutor, 
nome do pet, se é cão ou 
gato, porte (no caso de 

cachorros) e o telefone 
de contato. A cada cerca 
de 20 ou mais unidades 
o material é produzido 
e depois entregue as 
protetoras que destinam 
aos tutores.

Em parcEria, a 
Sapataria do chico 
faz a colocação 

doS ilhóS

robinSon bEnEduSi com Sua fElina mima

dEzEnaS dE 
plaquinhaS já foram 

confEccionadaS

Fotos: Vanessa Paliosa/arquiVo Pessoal
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

Batizado 
O pequeno Matteo 

Conzatti Schuh foi levado 
à Pia Batismal da Igreja 
Matriz São Pedro de 
Encantado, no sábado 
(19). Ele é filho de Bruna e 
Marco Schuh.

JuREMiR VERSETTi.

Mesversário I
Quem completou cinco meses, no último dia 13, 

foi o Benjamin. O pequeno é a alegria dos pais 
Aurélio e Raquel e dos avós Ricardo e Amélia, 
Marcos e Claudete. 

Casamento 
No último final de 

semana foi a vez de 
Edinara Stefani e Dionatan 
da Silva dizerem o sim. 
O casamento Civil e 
Religioso aconteceu na 
Igreja Matriz São Pedro de 
Encantado. Já os familiares 
foram recepcionados para 
comemorar o momento 
no Bistrô Alecrim do Sítio, 
em Cruzeiro do Sul. As 
fotos dos noivos foram 
registradas no Dal Pizzol 
Vinhos Finos. Felicidades! 

Germano 
A fofura da foto é 

o príncipe Germano 
Henrique Gugel, 
com quatro meses. Ele 
é filho de Taynara e 
Alexandre.

VERi ERThal FOTOgRaFia

Helena 
Registro de um ano e 

três meses da Helena. Ela 
é filha de Ângela Gerhardt 
e Guilherme Muccillo 
Dexheimer. A família vive 
em Lajeado.

NaTália ViaN

Vitor 
Dois anos e seis meses 

do Vitor. Ele é filho 
de Wivian Possamai 
e Denilso Bagatini, de 
Encantado. 

NaTália ViaN

Newborn 
Ensaio Newborn do 

Nícolas Pedro,com  40 
dias. Ele é filho de Tanize 
Potrich Saldanha e Juliano 
Radaelli. A família reside 
em Encantado. 

NaTália ViaN
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Aníver do Davi 
Davi de Freitas Pereira 

esteve de aniversário, no 
dia 22 de setembro. Ele 
recebe as homenagens 
da família, que reside em 
Encantado. Felicidades! 

Mesversário II
Na última quarta-feira 

(23), o pequeno Davi 
Lucas completou o 5º 
mês de vida. Ele é o xodó 
dos pais Alcione Araldi 
e Rodrigo Girotto, dos 
padrinhos e avós Ademar 
Bertamon e Terezinha 
Chiminazzo. 

93 anos
A senhora Elzira Bianchi 

Santin fez 93 anos no 
dia 20 de setembro. Ela 
recebe as homenagens 
dos filhos, netos e em  
especial dos bisnetos 
Pedro, Vicenzo e Clara.

Momento família 
O pequeno João Gabriel Fin Santos de 2 anos em um ensaio de família, com 

a mamãe Gabriela e o papai Márcio. 

VERi ERThal FOTOgRaFia

Lívia 
A minnie Lívia Brandão Fachini com os pais Ana Paula Brandão e Tiago 

Fachini.

ThianE luiza FOTOgRaFia

Um aninho 
O gremistinha Théo Xavier da Silva comemora, neste sábado (26), 

seu primeiro aninho. Ele recebe os parabéns cheio de amor dos pais 
José e Tatiane, avós, tios e dindos. Feliz aniversário! 
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fròtole del 
bigolin

Joãozinho
Na sala de aula, a professora pergunta: 

- Joãozinho, dois tirando um, quanto fica? 
Joãozinho respondeu, fica três professora. Como 
assim, você pode explicar essa conta? Joãozinho, 
posso sim professora! Quando meus pais se 
casaram, eram dois, tiraram um que sou eu, e 
ficamos em três.

O caminhoneiro
Um caminhoneiro viajava de Norte a Sul, ficava 

semanas na estrada, em casa, ficava a mulher 
e o menino. Um dia, a mulher fez uma limpeza 
no pátio, um monte de cisco no fundo e botou o 
fogo. O menino perguntou: mãe e e e, o que filho, 
respondeu a mãe, a mãe fez fogo lá nos fundos, 
Sim filho por que, o que é que tem responde a 
mãe! O menino: é que estou sentindo um cheiro 
de xifre queimando. A mãe, vai lá vê se teu pai 
voltou da viagem e caiu no fogo.

Nova casa
Um casal morava em uma casa e decidiu morar 

em outra casa. Antes de se mudarem, foram 
ver a nova casa. A mulher disse pro marido, a 
nova casa é confortável, boa para morar, só não 
gostei de uma coisa, a janela do banheiro é muito 
grande, quando eu for tomar banho o vizinho 
vai me ver. Acho melhor tu colocar uma cortina 
na janela! O marido disse: não precisa colocar 
cortina, quando o vizinho vai te ver tomando 
banho, ele mesmo vai colocar a cortina.

Ponta Grossa 
e Cerro Largo

Contam na história que no estado do Paraná 
tem uma cidade com o nome de Ponta Grossa, e 
aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade com 
nome de Cerro Largo, e antigamente diziam que 
os homens de Ponta Grossa vinham aqui no Rio 
Grande do Sul namorar as mulheres de Cerro 
Largo.

Piadas encaminhadas pelo leitor João 
Batista Guzzon.

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Não force a barra com ninguém nem resolva nada na louca. 
Na parte financeira, o período deve transcorrer sem grandes 
preocupações, ao contrário, você vai esbanjar talento, terá 
sorte e pode descolar boas alternativas para atrair uma 
graninha extra. 

Touro (21/4 a 20/5)
Despesas imprevistas, atritos com colegas e até decepções 
na vida amorosa podem testar sua paciência taurina e você 
precisará de muito jogo de cintura para não chutar o pau da 
barraca.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Um crush que tem sua vibe pode inspirar algo mais forte em 
seu coração. Não vai faltar estímulo para começar um lance 
especial nem para curtir uma semana cheia de sintonia na 
vida a dois, se você tem um mozão.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Alguns contratempos podem rolar nesta semana por causa 
dos confrontos de Mercúrio com vários astros, o que pode 
semear discórdias no trabalho, com chefes, pessoas mais 
velhas e até o mozão.

Leão (22/7 a 22/8)
Fuja de fofocas, discussões bobas e mostre seu jogo de 
cintura sempre que algo ou alguém afetar seu equilíbrio. 
Na paixão, a fada sensata de Vênus continua em seu signo, 
garantindo sucesso na paquera e muita harmonia com o love.

Virgem (23/8 a 22/9)
É hora explorar seu lado prudente e pensar muito bem antes 
de tomar decisões, ainda mais as que envolvam assuntos 
financeiros, profissionais e amorosos. Lembrando que Vênus 
continua em seu inferno astral, indicando instabilidades em 
gastos e emoções,

Libra (23/9 a 22/10)
É hora de controlar os gastos, o nervosismo e a língua! 
Na paquera, lance com crush que vê como amigo pode 
reservar emoções mais intensas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Evite fazer as coisas com pressa ou de cabeça 
quente, pois além de correr o risco de não alcançar os 
resultados esperados ainda pode amargar sensação de 
derrota. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
É hora de apertar o cinto, guardar o cartão e controlar 
os gastos com mais firmeza para manter o controle 
do orçamento e da situação. No amor, apesar do seu 
carisma elevado, contratempos podem rolar na paquera 
e no romance.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
O tempo pode fechar com alguns parentes e não vai 
ser fácil contornar diferenças: seja mais tolerante. 
O momento pede foco nas metas e cabeça fria para 
colocar cada assunto no seu devido lugar. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Arme-se de paciência, combata a ansiedade, cuide 
melhor do seu organismo e evite confiar em todo 
mundo. Não é hora de botar a mão no fogo pelos 
outros, ainda mais por quem não conhece tão bem. 
 
Peixes (20/2 a 20/3)
 É hora de agir com pulso firme para manter as coisas 
sob controle e fugir de dívidas para não ter perdas ou 
prejuízos. O astral também não estará muito positivo 
nas amizades e com a família durante a semana: 
apoie-se em seu lado compreensivo para não entrar em 
atritos. 


