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Vale do Taquari
OPINIÃO

DESTAQUEs 
DA SEMANA

Reportagem especial traz detalhes sobre as mortes provocadas 
pelo coronavírus nos três municípios. Ao Opinião, profi ssionais

 da saúde fazem projeções sobre o futuro da pandemia. Hospital de 
Encantado mantém atendimento a pessoas com sintomas (foto).
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ENCANTADO
505 confi rmados
522 recuperados
3 em isolamento

4 internados 
(2 UTI)

10 mortes

As vítimas da 
Covid-19 em 
Encantado, Roca 
Sales e Muçum
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Vale do 
Taquari tem 
representante 
no Mister Brasil 
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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: 2.513
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.
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Diogo Daroit Fedrizzi
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MTB 9398
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

OBITUÁRIO 25/09/2020 a 1º/10/2020

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

ARQUIVO PESSOAL

JOÃO AUGUSTO 
BERGAMASCHI, médico 
de Encantado

@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

“Calcula-se 
que apenas 
20-30% da 

população está, 
verdadeiramente, 

suscetível à 
infecção pelo 

vírus (da 
Covid-19)”

BIDEN 
CONFUNDIU 
TUDO

Os EUA estão 
em meio a um 
processo eleitoral 

para a escolha do seu 
próximo Presidente da 
República. De um lado, 
disputando a reeleição 
pelo Partido Republicano, 
o conservador e bilionário 
Donald Trump, que, 
mesmo com toda a 
campanha contra, 
por parte da grade 
mídia, desponta como 
favorito, após recuperar 
a economia e defender 
valores intrínsecos na 
sociedade americana. 
De outro lado aparece o 
preferido da imprensa, 
o socialista Joe Biden, 
do Partido Democrata, 
que se alinha ao discurso 
intervencionista estatal e 
segregacionista, apoiando 
grupos terroristas como 
o Black Lives Matter. Na 
última terça feira, ocorreu 
o primeiro debate entre 
os dois. Trump, incisivo, 
foi duro ao desquali� car 
seu oponente que, 
além do suposto ponto 
eletrônico que utilizava 
para receber auxílio 
de sua equipe, ainda 
contou com a ajuda nada 
discreta do mediador do 
debate que interrompia 
Trump quando este 
abordava temas polêmicos 
relacionados a Biden. 

Porém, de tudo que se 
viu no debate, o que mais 
me chamou a atenção foi 
a postura do democrata 
com relação ao Brasil e o 
quanto isso vai confundir 
os socialistas do nosso 
país. Biden anunciou 

que pretende criar um 
fundo de U$ 20 bilhões 
para � nanciar ações 
contra o desmatamento 
na Amazônia. Disse 
que, caso o Brasil não 
diminua o que ele 
chama de destruição da 
� oresta, serão aplicadas 
severas sansões contra 
nós. Esse discurso 
intervencionista 
foi aplaudido pela 
esquerda tupiniquim, 
porém, vai à contramão 
de tudo o que sempre 
foi pregado pelos 
mesmos adoradores 
de Che Guevara. 
Como fui militante de 
esquerda, e não falo 
isso com orgulho, mas 
como uma lição de que 
podemos nos livrar das 
amarras ideológicas 
retrógradas, conheço o 
modus operandis dessa 
turma, a� nal, durante 
anos, me somei aos que 
proferiam discursos 
contra o imperialismo 
americano e seu 
intervencionismo no 
mundo. Jamais, na 
cabeça de qualquer 
socialista, passaria a 
ideia de apoiar um 
ato de um presidente 
americano que 
interferisse em nossa 
soberania, tão bradada 
pelos subservientes do 
comunismo soviético. 

Agora, Joe Biden 
deu um nó na cabeça 
dos seguidores de Lula 
e Fidel e defendeu algo 
que justamente foi 
base de seus discursos 
contra os americanos. 
Fica a cruel dúvida 
entre os vermelhos 
sobre torcer para 
Biden, que pretende 
intervir no Brasil, ou 
desejar Trump, que 
tem aberto portas e 
estreitado relações 
com Bolsonaro e com 
nosso país, gerando 
desenvolvimento para 
nossa Pátria. E assim, 
mais uma vez vemos os 
militantes de esquerda 
tendo que engolir seus 
discursos incoerentes. 
Pô, Biden! Assim tu 
confundes tudo...

25/09 – Marli Voges dos Santos, 79 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

25/09 – Lourdes Mânica de Souza Leite, 79 anos.
Cemitério de Linha Salvação, Relvado. Funerária Mazzarino.

25/09 – Rejane Maria de Conto, 64 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

26/09 – Martha Maria Pederiva Tonezer, 96 anos.
Cemitério de Jacarezinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

28/09 – Gema Gomes de Oliveira, 92 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

01/10 – Maria Bronca, 88 anos.
Cemitério de Linha Marques do Herval, Roca Sales. Funerária Arezzi.

01/10 – Jandir Mario de Freitas, 51 anos.
Cemitério Municipal de Doutor Ricardo. Funerária Arezi.

MAU CHEIRO 
NO SÃO JOSÉ

Morador do bairro São José 
reclama de pessoas que estão criando 
aves no local. “Não dá para aguentar o 
mau cheiro. Já fui na Prefeitura e não 
vieram � scalizar. Queria partir para 
a Justiça, mas está tudo parado. Não 
sei o que fazer. Uns respeitam, outros 
não”, escreveu.

TIROS CONTRA GATOS 
DE RUA EM MUÇUM

Em Muçum, leitor avisa que todos 
os dias, às 17h, um menino de 15/16 
anos � ca com uma arminha de 
pressão atirando nos gatos da rua do 
bairro Cidade Alta.
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Encantado 

Farmácia Municipal 
será aberta na próxima 
segunda-feira

A abertura da nova Farmácia 
Municipal será na segunda-feira, 
às 14h. Ela está localizada junto ao 
Posto de Saúde Central. A entrada 
será independente, sendo o acesso 
pela Rua Duque de Caxias, visando 
melhor atendimento aos pacientes e 
mais conforto para quem precisa dos 
medicamentos. Ainda terá uma sala 
para os farmacêuticos realizarem o 
acolhimento e prestar informações 
sobre as medicações.

O espaço, bem mais amplo e 
moderno, terá três guichês para 
agilizar o atendimento. Também no 
local serão realizadas a dispensação 

das fraldas do Programa de 
Gerenciamento de Usuários com 
Deficiência (GUD) e não mais no 
Centro Administrativo Municipal, em 
data ainda a ser definida.

Além disso, a grande novidade 
será o agendamento eletrônico para a 
retirada dos medicamentos, o qual terá 
início nos próximos dias. A principal 
finalidade é agilizar o atendimento e 
evitar a perda de tempo na espera do 
atendimento. A Farmácia Municipal 
não atenderá ao Público na tarde desta 
sexta-feira (02) e na segunda-feira (05) 
pela manhã devido a mudança para o 
novo endereço. 

Encantado 

Bicicletários

Farmácia está localizada junto ao Posto de Saúde Central

Novos bicicletários estão sendo 
instalados no centro de Encantado. Ao 
todo serão dez com cinco vagas cada, 
para facilitar a vida e o deslocamento 
das pessoas. Nesta semana foram 
colocados os bicicletários em frente 
à Casa de Cultura, Instituto Estadual 
de Educação Monsenhor Scalabrini, 
Câmara de Vereadores, esquina da 
Travessa Fidele Ergilis Sana-Gildo com 
a Rua Júlio de Castilhos e esquina da 
Rua Miguel Luiz Pretto com a Rua Júlio 

de Castilhos (na Praça da Bandeira). Os 
locais serão identificados com pintura 
adequada. 

Os bicicletários são uma alternativa 
segura de estacionamento para 
quem utiliza bicicletas como 
forma de lazer ou como meio de 
transporte alternativo. O objetivo da 
Administração Municipal é incentivar o 
deslocamento sustentável, contribuindo 
para melhorar a mobilidade urbana e 
diminuir o impacto no meio ambiente.

Bicicletários incentivam o deslocamento sustentável

Município cede 
respiradores 
para o Hospital 

Foi assinado na terça-feira (29), a cessão de uso de 
dois ventiladores artificiais eletrônicos (respiradores) 
do Município para o Hospital Beneficente Santa 
Terezinha de Encantado. Os equipamentos foram 
conquistados junto ao Ministério da Saúde 
intermediados pelo deputado federal Ubiratan 
Antunes Sanderson. O parlamentar visitou o 
município e assinou de testemunha da cessão de uso. 

deputado federal Ubiratan intermediou 
junto ao ministério da saúde dois 

ventiladores artificiais

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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claudinei
coFferri

DE OLHO EM ROCA

claudinei@rdencantado.com.br

EDUCAÇÃO

CEAT Região Alta retoma as 
aulas presenciais com Educação 
Infantil e Ensino Médio

A estrutura física da 
Unidade Região Alta 
do CEAT voltou a ser 
utilizada na segunda-
feira (28), depois de 
mais de meio ano sem 
atividades presenciais. 
Os estudantes do Ensino 
Médio puderam retornar 
no turno da manhã e 
a Educação Infantil no 
turno da tarde. Para 
receber os alunos o 
colégio preparou a 
estrutura de acordo 
com os protocolos do 
governo, com tapete 
sanitizante nos acessos, 
álcool gel em diversos 
espaços, distanciamento 
das classes, orientações 
visuais e intensi� cação 
da higienização dos 
objetos e dos espaços 
físicos.

Além disso, 
reuniões prévias do 
diretor Germano 
Hickmann com as 
famílias reforçaram as 
orientações já divulgadas 
em outros materiais, 
como na Cartilha de 
Proteção para Alunos, 
Pais e Colaboradores, 
lançada em julho. Os 
encontros virtuais 
também tiraram dúvidas 
e tranquilizaram os pais. 
A decisão pelo retorno 
presencial foi tomada 
por cada família.

A prioridade da 
proposta é de cuidar e 
manter a saúde de todos 
e, ao mesmo tempo, 
voltar ao convívio entre 
os colegas e utilizar 
os espaços físicos da 
escola, preparados para 
o desenvolvimento 
pedagógico de cada 
faixa etária. Para que 
todos os objetivos 

sejam alcançados 
é imprescindível o 
trabalho conjunto da 
escola, das famílias e 
dos alunos.

Aqueles estudantes 
que seguem em casa, seja 
pela decisão da família 
ou pelo escalonamento 
das turmas, permanecem 

recebendo as atividades 
domiciliares. Esta 
ampliação no 
atendimento caracteriza 
o início do ensino 
híbrido, quando as aulas 
acontecem de forma 
física e virtual.

No CEAT Lajeado 
as aulas já haviam 

sido retomadas para a 
Educação Infantil e o 
Ensino Médio nos dias 
15 e 21 de setembro. O 
grupo que ainda falta, 
do Ensino Fundamental, 
tem o retorno previsto 
pelo Governo do 
Estado para os meses de 
outubro e novembro.

Álcool gel é disponibilizado em vários espaços

distanciamento das classes nas salas de aula

Avenida Daltro Filho passa 
por revitalização

Iniciaram, nesta semana, os trabalhos de 
revitalização da avenida Daltro Filho. Equipes da 
Conpasul realizaram o serviço de fresagem do 
pavimento para a restauração da ca-mada asfáltica. 
O investimento é de cerca de R$ 500 mil com 
recursos obtidos através de uma linha de crédito 
para investimento em infraestrutura.  

Campanha de vacinação 
inicia segunda-feira

Tem início, na próxima segunda feira (5), a 
Campanha Nacional de Multivacinação para a 
atualização da caderneta de vacinas de crianças 
e adolescentes menores de 15 anos e a vacinação 
contra a Poliomielite para crianças menores de 
5 anos. O atendimento na sala de vacinas é das 
7h30min às 11h15min e das 13h às 17h. O horário 
deve ser pré-agendado através dos telefones (51) 
3753.1360 e (51) 3753.1688. No dia 17 de outubro, 
um sábado, a Unidade Básica de Saúde Central 
estará com atendimento da 8h às 12h e das 13h 
às 17h. No sábado, dia 17 de outubro, dentro da 
programação do Outubro Rosa serão realizados 
exames de pré-câncer. Os exames também devem 
ser pré-agendados. 

Hospital disponibiliza verba 
para custeio de cirurgias

O Hospital Bene� cente Roque Gonzáles 
disponibilizou para o município verbas para a 
realização de cirurgias eletivas junto ao Hospital 
Santa Terezinha de Encantado. Os re-cursos 
foram provenientes de emendas parlamentares 
no valor de R$ 100 mil, do sena-dor Luiz Carlos 
Heize (PP), e outra no valor de R$ 255.639,80, 
indicada pela bancada federal gaúcha, baseada na 
produção SUS de média complexidade. Os valores 
serão pagos pela entidade após a realização das 
cirurgias.

obras na 
daltro filho 
começaram 
nesta semana

DIVULGAÇÃO

encantado
VACINAÇÃO CONTRA A POLIO E MULTIVACINAÇÃO 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) realizará. no período de 5 a 30 de outubro de 2020. a 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação para 
Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes até 15 anos de idade. O dia “D” de 
divulgação e mobilização nacional será realizado em 17 de outubro. A vacinação em Encantado ocorre no 
Posto de Saúde Navegantes das 7h30min às 11h20min e das 13h às 16h45min. No dia D (17), o horário de 
funcionamento do Posto Navegantes será das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. 

PESSOA INFECTADA COM COVID-19 (SUSPEITA OU CONFIRMADA): Não há, até o momento, 
contraindicações  médicas conhecidas  para vacinar pessoas com COVID-19. Para se minimizar o risco de 
transmissão da COVID-19, pessoas com suspeita ou com con� rmação devem ter a vacinação adiada até pelo 
menos três dias depois do desaparecimento dos sintomas, com tempo mínimo de isolamento de 14 dias do 
início dos sintomas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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página do DILA

dilamar@rdencantado.com.br

Denúncias de 
superfaturamento 
movimentam sessão 
da câmara de Muçum

Mais uma vez, a tribuna da Câmara de Vereadores de Muçum foi utilizada para denúncias das bancadas 
de situação e oposição. O embate iniciou com a fala do vereador Carlos Eduardo Ulmi e prosseguiu com os 
vereadores Gilmar Marcolin e Alex Colossi.

Amarildo Baldasso 
Comentou novamente que o município está 

com problemas no sinal da RBS TV e o pro� ssional 
responsável está de licença-médica. O vereador 
também se reportou sobre os problemas na iluminação 
pública, destacando que a responsabilidade pela 
manutenção é da RGE. Conforme Baldasso, a empresa 
responsável já foi contatada e deverá promover as 
melhorias nos próximos dias, 

Carlos Eduardo Ulmi 
Respondeu ao vereador Alex Colossi que, na sessão 

passada, havia acusado de superfaturamento na aquisição 
de café. Conforme Dudu, foram comprados oito pacotes de 
café - totalizando R$ 100,00. O vereador havia denunciado 
que o valor seria da aquisição de três pacotes e não de oito. 

Dudu também lembrou que Colossi denunciou a ex-
servidora Luiza Lucca de não estar cumprindo horário 
de expediente. Segundo o vereador, foi promovido um 
verdadeiro teatro e o Ministério Público (MP) decidiu pelo 
arquivamento da denúncia, pois não havia provas.

Ulmi disse estranhar que somente agora, no período 
eleitoral, estão sendo efetuadas denúncias. “Em três 
anos estava tudo certo?”, questionou. “Temos que ter 
responsabilidade no que falamos para não prejudicar 
pessoas da comunidade”, enalteceu.

Dudu denunciou que, quando o então vereador 
Colossi era secretário municipal, foram adquiridos 18 
mil quilos de farinha de trigo e 96 vassouras. “Tenho 
orgulho em ser vereador, mas não tenho apego pela 
cadeira. As urnas vão dizer quem está certo. Temos 
o dever de � scalizar, mas precisamos ter ciência e 
responsabilidade no que falamos”, frisou.

O vereador disse que não aceita recadinhos. “Não é 
com ameaças que vão me calar. Não é com recadinhos em 
volta, com mensagens para os colegas para � car quieto que 
vou parar. Para ser vereador, tem que ter coragem. Não 
vou me calar. Odeio fofocas de rua. Só irão me calar se me 
matarem”, destacou.  

Gilmar Marcolin 
Iniciou a fala alertando as pessoas que pretendem 

usufruir do IPTU Cidadão que eles devem fazer 
cadastro junto à Prefeitura até o dia 30 de novembro. 
As famílias atingidas pela enchente também precisam 
realizar este cadastro para poder usufruir de 
descontos no próximo ano. 

Marcolin também destacou que a bancada gaúcha 
destinou cerca de R$ 250 mil para auxiliar o município 
atingido pela cheia de julho. Conforme o vereador, este 
recurso não estava no orçamento e tem que ser aplicado 
no recolhimento dos entulhos e melhorias na cidade. 
Como o município teria que fazer a limpeza de qualquer 
forma, e gastaria um valor semelhante a este, sugeriu que 
a administração faça projeto disponibilizando o valor 
para auxiliar as pessoas atingidas pela água. 

Respondendo ao vereador Dudu Ulmi, Marcolin 
destacou que a ordem de compra e empenho é 
dos gestores municipais e não dos secretários. O 
vereador voltou a relatar o valor de cerca de R$ 
500 mil a qual o prefeito Lourival foi condenado a 
ressarcir aos cofres públicos. 

Mauro Cipriani 
Solicitou aparte ao vereador Marcolin e 

ressaltou que o valor de R$ 250 mil não está 
sobrando. “Se este valor não tivesse sido 
disponibilizado pela bancada gaúcha, o município 
teria muitas di� culdades e seria necessário 
remanejar de outras áreas”, explicou. 

Sobre a denúncia para a devolução dos R$ 500 
mil, o vereador disse que o prefeito recorreu da 
multa. Nada foi provado e, com certeza, esta pena 
será revertida. 

Alex Colossi 

Desa� ou o vereador Carlos Eduardo Ulmi a provar que foram 
adquiridos 18 mil quilos de farinha. Colossi lembrou que, até o ano de 
2012, tinha educação no município e todas as crianças recebiam café, 
almoço e lanche da tarde. Todos os pães, bolos, cucas e pizzas eram 
produzidos na escola. Além disso, que eram preparados alimentos para 
os encontros da terceira idade. O vereador relatou que na Escola Castelo 
Branco estudavam 145 alunos até o 8º ano; Colégio Alternativo com 170 
alunos até o 5º ano; e Colégio Jardim Cidade Alta tinha 130 estudantes até 
o 8º ano. “A nota que o vereador Dudu comentou são de pacotes de farinha 
de 1 kg e não de 5 Kg.  Na época eram servidas mais de 26 mil refeições 
por mês. Nenhuma criança ia para casa de barriga vazia e por isso o 
consumo de farinha era maior”, relatou. Ele reforçou que o consumo de 18 
mil quilos de farinha é mentira e solicitou provas. 

“Trabalhei por 20 anos na Prefeitura e tratei todos da mesma forma, 
independentemente de partido. Duvido que alguém possa reclamar do 
meu atendimento ou que tratei de forma distinta por ser de partidos 
diferentes. Está sendo muito fácil denegrir a imagem das pessoas”, 
lamentou. 

Colossi também destacou que em uma sessão solene foram gastos mais 
de R$ 2.400 em meia dúzia de � ores. Elas foram adquiridas na � oricultura 
onde trabalha a esposa de Ulmi. 

O vereador disse que encerrava o assunto e que postagens nas redes 
sociais que não forem verdadeiras serão responsabilizadas judicialmente.  

Adair Villa 
Pediu melhorias em estradas no interior do 

município, destacou que a iluminação pública 
apresenta vários problemas e voltou a lamentar 
a paralização da balsa que ligava a Linha Alegre 
em Muçum com o município de Santa Tereza. 
“Muitas pessoas utilizavam a travessia”. Conforme 
Villa, é preciso buscar parcerias para o retorno ao 
funcionamento. 

O vereador ressaltou que as cheias atingiram 
a cidade, mas o interior também foi bastante 
prejudicado. “Precisamos de um projeto de apoio a 
estes agricultores que perderam muito”, lamentou. 

Alberto 
Barronio 

Voltou a solicitar 
melhorias no abrigo 
de ônibus, colocação 
de redutores 
de velocidade e 
pintura das faixas 
de segurança na 
Avenida Santa Lucia. 

Ele cobrou, 
novamente, 
redutores de 
velocidade na 
estrada São Luis. 

“Passamos anos 
fazendo estas 
solicitações, mas até 
agora nada foi feito 
pela administração 
para bene� ciar 
as pessoas da 
comunidade. Não 
estamos pedindo 
para nós vereadores”, 
lembrou Beto.  



6 JORNAL OPINIÃO  
2 de outubro de 2020

SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Eleições de Encantado
INFLUÊNCIA DE 
BOLSONARO E DO PT?

A campanha 
eleitoral está em 
efervescência 

nas redes sociais. 
Além dos candidatos 
se apresentando, já 
acontecem as polêmicas 
em relação a quem apoia 
o Presidente Bolsonaro e 
os simpatizantes do PT e 
das esquerdas. A questão 
é avaliar até que ponto o 
cenário político nacional 
e o debate entre esquerda 
e direita vão favorecer 
ou prejudicar as duas 
candidaturas postas: 
reeleição de Adroaldo 
Conzatti (PSDB), tendo 
como vice Jonas Calvi 
(PTB); e Enoir Cardoso 
(PP) com Celso Cauduro 
(MDB) ?

Posicionamento do 
presidente do PTB, 
José Calvi, sobre a 
coligação PSDB-PTB

A composição do PTB pela reeleição do 
prefeito Adroaldo Conzatti (PSDB), segundo 
o presidente José Calvi, é o desdobramento 
das conversações entre partidos políticos, 
iniciadas em 2018, de implementar um projeto 
de desenvolvimento para Encantado de 
médio e longo prazo. Neste ano, os trabalhos 
continuaram já com o cenário eleitoral, sendo 
que o chamado G5 (MDB, PDT, PTB, PSB e PT), 
passou a analisar a possibilidade de consenso. 
No entanto, esse objetivo não foi alcançado, e as 
negociações � caram em acordos com o prefeito 
Conzatti. José Calvi explica que até o � nal do 
prazo das convenções, os grupos de seis partidos 
debateram a indicação do candidato a vice 
numa coligação com o atual prefeito. Mas essa 
estratégia fracassou, diante da intransigência do 
MDB que insistiu em impor o vereador Celso 
Cauduro, para vice. Embora não houvesse 
veto a nomes, os partidos desejavam continuar 
debatendo as justi� cativas para que o escolhido 
fosse consensual no grupo. A última tentativa 
aconteceria numa reunião no domingo, dia 13, às 
18 horas. No entanto, antes do encontro, o MDB 
informou que havia acertado uma composição 
com o PP. 

Ao fazer uma retrospectiva de todas as 
movimentações, o presidente José Calvi não 
esconde que o grupo se sentiu “usado” pelo 
MDB que foi irredutível na indicação do nome 
de sua preferência. Dessa forma, o MDB refutou 
as ideias que fomentaram a possibilidade de 
consenso entre os partidos, seja em candidatura 
única ou na de� nição do candidato à vice na 
coligação com o PSDB. Essa postura do MDB, 
ainda na avaliação do presidente do PTB, 
� cou evidenciada nas conversações que eram 
conduzidas apenas pelo presidente, vereador 
Cláudio Roberto da Silva. Quando indagado, 
sobre a ausência de outras lideranças, dizia que o 
partido havia delegado a ele o encaminhamento 
das decisões. Os partidos estranharam a ausência 
do ex-prefeito Agostinho “Baixinho” Orsolin das 
reuniões. O presidente José Calvi admite que este 
cenário não agradou algumas alas do partido e 
recebeu reclamações de emedebistas insatisfeitos 
com o PP. Com relação a atual coligação, que 
tem a participação do PDT, PSL, PSB e DEM, o 
presidente Calvi salientou que seu partido está 
muito à vontade na campanha, destacando que 
a composição não foi com partidos, porém a 
motivação é um projeto de desenvolvimento. 
Depois de reconhecer os avanços da atual 
administração, o PTB entende que poderá 
contribuir para avançar nas demandas por 
melhoria na infraestrutura e com focos mais 
especí� cos na saúde, educação, assistência social, 
agricultura e meio ambiente. Os eleitores agora 

irão julgar se essa composição agradou.

MUNICÍPIO
Numa eleição local, 

a política nacional e 
o embate ideológico 
são relegados a um 
plano secundário. O 
conteúdo da campanha 
e os debates se � xam 
nas questões que afetam 
diretamente o cidadão, 
como a saúde, educação, 
infraestrutura e projetos 
de desenvolvimento 
para a geração de 
emprego e renda. Às 
vezes, até questões 
pontuais como uma 
ponte na comunidade, o 
asfaltamento de ruas, a 
implantação de estruturas 
de saúde e reforma de 
uma escola tem grande 
in� uência na de� nição 
do voto. São nas cidades 
que conhecemos os 
políticos de forma mais 
intima e eles serão 
candidatos potenciais 
em eleições maiores nos 
próximos anos. Por isso, 
as eleições municipais 
possuem o gérmen das 
transformações e do 
futuro.

FATOR PT
Como o debate 

nacional � ca prejudicado 
na eleição municipal, 
o antagonismo entre 
as esquerdas e o 

bolsonarismo, � ca difícil 
quanti� car o potencial 
de in� uência na escolha 
dos votos de ambos os 
candidatos de Encantado. 
É preciso também 
considerar que o PT está 
afastado, o� cialmente, da 
campanha majoritária, 
disputando apenas vaga 
à Câmara de Vereadores. 
Até onde se conhece, 
Adroaldo Conzatti e Enoir 
Cardoso não possuem 
um per� l ideológico 
de esquerda ou centro-
esquerda. Em ambos 
os lados, são apontados 
pelos ativistas das redes 
sociais, a existência 
de simpatizantes do 
PT que se manifestam 
favoravelmente ao ex-
presidente Lula. Enquanto 
alguns pedem que a atual 
administração do PSDB 
afaste supostos “petistas”, 
outros acusam integrantes 
da campanha do PP de 
simpatias esquerdopatas.

ABRAÇO DE 
AFOGADO

Repetindo o que 
ocorreu na eleição 
presidencial, também na 
municipal as redes sociais 
estão ativas fazendo muito 
barulho e cobranças. 
No cenário municipal, 
os partidos envolvidos 
no pleito encaram um 
possível apoio do PT e 
das esquerdas como o 
“abraço de afogado”. A 
queda de popularidade 
do PT não é apenas nos 
pequenos municípios. 
É um fenômeno das 
grandes cidades, onde o 
partido tinha tradição e 
elegia prefeitos. O caso 
mais sintomático é o de 
Porto Alegre, a principal 
vitrine do petismo. Neste 
ano, o partido indicou o 
vice de Manuela D’Ávila 
(PCdoB), o ex-ministro 
Miguel Rossetto, com 
outras siglas de esquerda 
concorrendo em faixa 
própria. O PT está 
pagando pelos escândalos 
de corrupção do 
Mensalão e Petrolão (esse 
desencadeou a Operação 

Lava-Jato), nos Governos 
Lula e Dilma, embora a 
corrupção sistematizada 
também envolveu 
partidos tradicionais 
como MDB, PP, PSDB, 
PTB, PDT, entre outros. 
O PT sofre ainda desgaste 
por seus equívocos 
econômicos, que acabou 
no impeachment da 
Presidente Dilma e suas 
di� culdades atuais em 
se posicionar como 
Oposição con� ável ao 
atual Governo.

RESTRIÇÕES 
AO PT

Com a percepção 
de que o PT poderia 
provocar perda de votos 
na eleição majoritária, 
já no debate da busca 
do consenso, houve 
restrições ao PT, no 
chamado G5 (MDB, PDT, 
PTB, PSB e PT), que 
provocou o afastamento 
do DEM. No naufrágio 
do consenso para o 
vice na coligação com 
PSDB, os petistas foram 
alijados da coligação. Nos 
bastidores da campanha, 
ativistas do PSL (o antigo 
partido de Bolsonaro) 
teriam pressionado a 
coligação de Conzatti 
para excluir o PT, o que 
acabou se con� rmando. 
Foi divulgada uma 
Nota con� rmando que 
a  coligação é formada 
pelo PSDB, PTB, PDT, 
PSL, PSB e DEM. Como 
a política não é uma 
ciência exata, � ca difícil, 
apenas com base nas 
manifestações de rede 
social e na percepção dos 
políticos, estabelecer a 
in� uência do apoio do PT. 

PT DE 
ENCANTADO

O partido tem sua 
capilaridade na liderança 
do vereador Luciano 
Moresco, que, inclusive, 
integrou o secretariado 
no início da atual gestão, 
e também o ex-prefeito 
de Relvado , Adroaldo 
Dacroce.
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encantado

ACI-E lança podcast 
“Foco no Associado”

A Associação 
Comercial e Industrial 
de Encantado 
(ACI-E) apresentou 
recentemente o 
podcast “Foco no 
Associado”. O novo 
produto, criado 
pelo departamento 
de comunicação 
da entidade, tem 
o objetivo de 
ampliar os canais 
de contato com o 
associado. “Queremos 
oportunizar conteúdos 
que tenham proximidade com as ações 
e os interesses da ACI-E”, acrescenta a 
executiva, Bernadete Rissi.

O primeiro episódio “O 
associativismo e a pandemia” 
tem duração de 11 minutos e está 
disponível nas plataformas Spotify 
e Anchor.  O áudio traz a análise 
de lideranças do associativismo 

empresarial e de associados da ACI-E 
sobre o comportamento do setor em 
meio à pandemia e a importância de 
se desenvolver ações coletivas para 
superar os desa� os. “A nossa ideia é 
produzir, inicialmente, um episódio 
por mês”, diz Bernadete.

Para acessar o primeiro episódio 
pelo Spotify clique no link: encurtador.
com.br/sKVW9

Alvará sanitário e de licença
Os contribuintes que ainda não quitaram o Alvará Sanitário e de Licença deste 

ano podem efetuar o pagamento sem multa da cota única até o dia 30 de setembro. 
O prazo foi prorrogado de 20 de agosto para o � nal deste mês em função da 
Covid-19 e da enchente. Quem não recebeu os carnês em seu estabelecimento 
podem emiti-los pelo site da prefeitura (www.encantado-rs.com.br – no ícone/
imagem alvará sanitário) ou comparecer no setor de � scalização ou ainda ligar 
para o número 3751-0100 ramal 112 e solicitar o envio.

Parque João Batista 
Marchese recebe melhorias

As melhorias no Parque João Batista Marchese continuam. O quiosque está 
sendo refeito com estrutura de metal. O objetivo é o bem-estar das pessoas.

ASSINE O 

OPINIÃO

LIGUE 

51.3751.1580

obras no quiosque estão em andamento 

FOTO:DIVULGAÇÃO
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HOMENS 
IDOSOS SÃO A 
MAIORIA DAS 
VÍTIMAS DA 
COVID-19 NA 
REGIÃO

CORONAVÍRUSmunicípios de Encantado, Muçum e Roca Sales tiveram 22 óbitos

REPORTAGEM: ELISANGELA FAVARETTO

Homens com 
mais de 60 
anos e com 

algum problema 
de saúde são a 
maioria das vítimas 
do coronavírus em 
Encantado, Muçum e 
Roca Sales. Conforme 
dados obtidos 
nas secretarias da 
Saúde, dos 22 óbitos 
registrados nos três 
municípios, 20 eram 
do sexo masculino e 
todos apresentavam 
alguma comorbidade. 

Dos 10 óbitos de 
Encantado, nove eram 
homens. A primeira 
morte foi registrada 
em 15 de maio. O 
homem de 40 anos 
foi internado em 05 
de maio. O segundo 
óbito, de um paciente 
de 52 anos, foi em 21 
de maio e a internação 
ocorreu no dia 14 
do mesmo mês. O 
terceiro óbito tratava-
se de um senhor de 82 
anos, que foi internado 
em 21 de maio e 
faleceu no dia 03 de 
junho. A quarta morte 
ocorreu no dia 18 de 
junho e o senhor de 80 

anos foi internado no 
dia 05 daquele mês. O 
mês de julho registrou 
um óbito. Um homem 
de 43 anos que estava 
internado desde o dia 
15 de maio e faleceu 
no dia 14.

Em agosto 
ocorreram duas 
mortes. No dia 03, 
um senhor de 86 anos 
que estava internado 
desde o dia 26 de julho 
e no dia 16 de agosto 
faleceu um idoso de 72 
anos, internado desde 
o dia 27 de julho. No 
dia 08 de setembro 
faleceu um homem de 
63 anos que internou 
em 19 de agosto. A 
primeira morte de 
mulher foi em 10 de 
setembro. Tratava-se 
de uma senhora de 
95 anos, que estava 
internada desde o dia 
04 de setembro. O 
último óbito foi em 22 
de setembro. Tratava-
se de um senhor de 
89 anos que internou 
de 25 a 28 de agosto, 
teve alta e no dia 02 do 
mês seguinte internou 
novamente, vindo a 
falecer 20 dias depois. 

IDADE DATA DA INTERNAÇÃO  DATA DA MORTE SEXO
40 ANOS 5 DE MAIO    15 DE MAIO  MASCULINO
52 ANOS 14 DE MAIO    21 DE MAIO  MASCULINO
82 ANOS 21 DE MAIO    3 DE JUNHO  MASCULINO
80 ANOS 5 DE JUNHO    18 DE JUNHO  MASCULINO
43 ANOS 15 DE MAIO    14 DE JULHO  MASCULINO
86 ANOS 26 DE JULHO    3 DE AGOSTO  MASCULINO
72 ANOS 27 DE JULHO    16 DE AGOSTO  MASCULINO
63 ANOS 19 DE AGOSTO    08 DE SETEMBRO MASCULINO
95 ANOS 4 DE SETEMBRO   10 DE SETEMBRO FEMININO
89 ANOS 25 DE AGOSTO E 2 DE SETEMBRO 22 DE SETEMBRO MASCULINO

DEZ ÓBITOS EM ENCANTADO

hospital de encantado conta com cinco leitos de uti para pacientes com covid-19

ARQUIVO JO

Reportagem segue até a página 11
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Roca Sales já registrou 
sete óbitos, sendo 
seis homens na faixa 
etária dos 61 a 64 anos.  
Conforme a secretária da 
saúde e assistência social, 
Raquel Oestreich, dos 
sete óbitos, todos tinham 
alguma comorbidade, 
como hipertensão, 
diabetes, câncer e um 
deles era transplantado 
renal.  

A primeira morte foi 
registrada no dia 09 de 
maio. Era um homem de 
66 anos que foi internado 
no dia 29 de abril em 
Roca Sales e depois 
foi transferido para a 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) de 
Osório, onde faleceu.  
O segundo óbito foi de 

um homem de 71 anos, 
que faleceu no dia 26 de 
maio. Ele internou duas 
vezes no Hospital Roque 
Gonzalez, de Roca Sales. 
A primeira no dia 20 de 
maio, sendo que recebeu 
alta no dia 22. A segunda 
internação ocorreu 
no dia 24, mas ele não 
resistiu e faleceu no dia 
26 daquele mês. 

No mês de julho 
ocorreram três mortes. 
Uma no dia 17, que foi 
de um homem de 88 
anos, que chegou com 
o Samu no Hospital 
Santa Terezinha de 
Encantado e faleceu. 
Segundo a secretária, ele 
nem chegou a internar. 
O outro óbito foi uma 
mulher de 94 anos, 

que morreu no dia 19 
de julho. Ela estava 
internada em Roca 
Sales desde o dia 14 
daquele mês. No dia 27 
do mesmo mês, faleceu 
um homem de 81anos, 
que estava internado no 
Hospital Moinhos de 
Vento. 

No dia 29 de agosto 
houve o sexto óbito, 
um homem de 61 anos, 
que estava internado no 
Hospital Bruno Born, de 
Lajeado. A última morte 
ocorreu no dia 06 de 
setembro. Tratava-se de 
um homem de 61 anos, 
que estava internado em 
Roca Sales desde o dia 23 
de agosto e foi transferido 
para UTI de Encantado 
no dia 25 de agosto. 

UTI
Uma das conquistas para Encantado foi a instalação dos leitos da UTI 

Covid-19, que ocorreram no dia 22 de maio, no Hospital Beneficente Santa 
Terezinha. O espaço conta com o atendimento de cinco enfermeiros, oito 
técnicos, equipe médica com intensivista 24 horas, fisioterapia, higienização e 
nutrição. Além disso, proporciona mais segurança para a população. 

roca sales 
registra sete 
mortes

Em Muçum, 
conforme a enfermeira 
coordenadora do COE, 
Marieli Castoldi, houve 
cinco óbitos em 34 dias. 
Todos a partir do mês de 
agosto. Eles eram homens 
e quatro deles estavam na 
faixa etária dos 76 aos 82 
anos. 

A primeira morte 
ocorreu no dia 03 de 
agosto. Era um homem 
de 81 anos, que tinha 
Alzheimer e ficou cinco 
dias internado na UTI do 

Hospital Santa Terezinha 
de Encantado. 

A segunda morte 
também foi no dia 03 
de agosto. Um homem 
de 76 anos, que tinha 
doença cardiovascular e 
ficou internado na UTI 
de Encantado por 13 
dias. O terceiro óbito 
foi de um homem de 41 
anos, que faleceu no dia 
31 de agosto. Ele tinha 
a Síndrome de Tourette 
e ficou internado por 17 
dias na UTI do Hospital 

São José de Taquari. 
No dia 1º de setembro, 

houve a morte de um 
senhor de 80 anos, 
que tinha doença 
cardiovascular crônica. 
Ele morreu em casa. 
A última morte foi 
registrada em 05 de 
setembro. Tratava-se 
de um homem de 82 
anos, que tinha doença 
cardiovascular e ficou um 
dia internado no Hospital 
Beneficente Nossa 
Senhora Aparecida.

em muçum, 
cinco óbitos 
em 34 dias
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A afirmação é do 
otorrinolaringologista João Augusto 
Bergamaschi, que faz uma análise 
dos casos de coronavírus. Segundo o 
médico, até quarta-feira (30), a região 
teve 8.500 casos de coronavírus, sendo 
95% recuperados e foram registradas 
119 mortes. 

Jornal Opinião (JO) - Que análise 
pode ser feita sobre o comportamento 
do coronavírus até agora? Quais são as 
pessoas mais suscetíveis ao vírus?

João Augusto Bergamaschi - Nessa 
última semana de setembro, estamos 
completando aproximadamente sete 
meses do primeiro caso confirmado 
de coronavírus no Brasil e seis meses 
do início das primeiras experiências de 
restrição de circulação e distanciamento 
social. Uso o termo experiência pois 
foi uma atitude praticamente inédita 
quando nos referimos a medidas de 
magnitude populacional. Desde então, 
muitas dessas atitudes tidas como as 
mais corretas para o enfrentamento à 
pandemia são discutidas e, até mesmo, 
contestadas. O tão famoso “fique em 
casa” irrestrito a toda a população, 
independentemente de idade ou estado 
de saúde, o “somente procure auxílio 
médico em caso falta de ar” - para citar 
apenas duas das medidas instituídas 
lá em março e abril, são orientações, 
por exemplo, que hoje sabemos que 
não foram as mais corretas. No que 
se refere ao comportamento do vírus, 
a sua taxa de infecção e mortalidade, 
o temor inicial era de que todas as 
pessoas estavam correndo sério risco 
de saúde caso fossem infectadas pela 
Covid-19 – grandes veículos de mídia 
e a Organização Mundial da Saúde 
divulgavam esse temor, baseando-se em 
um cenário de semanas de pandemia, 
principalmente na Europa. Além de 
idosos, ouvíamos relatos de pessoas 
jovens e saudáveis, sem qualquer 
comorbidade, que eram infectadas e 
não resistiam. E isso assustava a todos, 
população em geral e até mesmo 
profissionais de saúde. Até recordávamos 
do surgimento do SARS-COV-1 em 
2002, e do MERS-COV, das infecções 
pulmonares graves, mais restritas à Ásia, 
e também tínhamos conhecimento 
de outros coronavírus que circulam 
há décadas, causando um quadro de 
resfriado ou infecção da via aérea. No 
entanto, que tipo de coronavírus era 
esse, tão devastador? Paralelamente, 
líamos projeções de acadêmicos e 
epidemiologistas, que diziam que 

todos eram suscetíveis à infecção, 
sem imunidade prévia ou cruzada, 
e calculavam mais de um milhão de 
mortos no Brasil. Mas com o passar dos 
meses e a progressão da pandemia por 
todos os países e praticamente todas 
as cidades do mundo, foi-se revelando 
como a infecção pelo SARS-COV-2 
(o vírus da Covid-19) ocorria, quem 
se infectava mais e qual o perfil dos 
pacientes que deveriam ter um cuidado 
especial para se evitar a contaminação. 
Primeiramente, é bom reforçar que uma 
pessoa de qualquer faixa etária pode 
se infectar e ambos os sexos tem uma 
taxa de contaminação semelhantes. 
No entanto, nem todo mundo que 
for exposto vai desenvolver a doença. 
Dependendo da exposição a outros vírus 
respiratórios, da genética e outros fatores 
individuais, algumas pessoas podem ser 
imunes, mesmo sem vacina e mesmo 
contato com o vírus da Covid-19. 
Assim, calcula-se que apenas 20-30% 
da população está, verdadeiramente, 
suscetível à infecção pelo vírus. Mas 
como não sabemos quem são, a 
recomendação é que todos mantenham 
os cuidados individuais. Com relação ao 
perfil de pior prognóstico, os pacientes 
que evoluem desfavoravelmente – 
necessidade de oxigênio, internação em 
UTI prolongada, óbito, são na maioria 
homens, acima dos 70 anos de idade, 
que tem a presença de problemas de 
saúde como hipertensão, diabetes, 
tabagismo e câncer. 

JO- O número de casos e óbitos em 
Encantado surpreendeu? 

João Augusto - Até quarta-feira 
(30), contabiliza-se cerca de 500 casos 
notificados e 10 óbitos em Encantado, 
remetendo a uma mortalidade de 2% e 
uma taxa de contaminação de cerca de 
2.5% da população total. Se observamos 
os números do Brasil, são cerca de 4.8 
milhões de infectados e 143.000 óbitos, 
remetendo a uma taxa de mortalidade 
de 2,9% e uma taxa de contaminação 
de cerca de 2.5% da população. O que 
temos de diferente com relação ao país, 
talvez pelo número limitado de casos 
(esperamos que seja realmente poucos 
a partir de agora), é o percentual de 
óbitos por sexo. Portanto, vê-se que os 
números relativos de Encantado são 
muito semelhantes quando comparados 
aos números do país. 

JO- O que podemos esperar para 
os próximos meses? Como vai ser o 
futuro após a pandemia? 

ENTREVISTA | MÉDICO JOÃO AUGUSTO BERGAMASCHI

“Teremos um mundo sem 
pandemia em breve. porém, 
sem coronavírus, 
provavelmente, não” 

João Augusto - Estamos todos na 
expectativa de uma notícia sobre uma 
vacina eficaz e amplamente disponível 
a toda população ou da divulgação 
de que um número de pessoas 
contaminadas atingiu a chamada 
“imunidade de rebanho”, porém isso 
ainda parece ser um futuro não muito 
próximo. Só para se ter uma ideia: uma 
vacina leva, em média, 4-5 anos para 
seguir todos os protocolos e iniciar a 
distribuição; a imunidade de rebanho 
da Covid, calculado em quando houver 
contato de 20-30% da população, pode 
demorar até dois anos, se a vacina 
não surgir antes. Até essa imunização 
coletiva, a população precisará aprender 
a conviver com a Covid-19 e continuar 
com as boas práticas de prevenção, o 
que inclui o uso de máscaras, cuidados 
redobrados com a população mais 
vulnerável como idosos e os doentes, 
a higiene das mãos e o hábito de evitar 
aglomerações em lugares fechados, 
principalmente. Além disso, alguns 
estudos mostram que após essa 
imunidade coletiva – seja ela alcançada 
pela vacinação em massa da população 
ou pelo grande número de infectados 

numa mesma região – a doença deixará 
de se espalhar num ritmo de pandemia 
e se tornar uma doença sazonal, assim 
como outras viroses, como o que ocorre 
com a gripe causada pelo influenza ou 
com o resfriado comum, causado pelo 
rinovírus. Ambas costumam se espalhar 
mais durante o inverno, quando a 
temperatura é mais baixa e a umidade é 
menor – e a incidência de tosse, narizes 
escorrendo e pessoas se reunindo em 
locais fechados aumenta. Portanto, 
teremos um mundo sem pandemia em 
breve, porém mundo sem coronavírus 
provavelmente não. 

JO- Que cuidados serão adotados 
mesmo após a pandemia? O que 
se tornará um hábito na vida das 
pessoas? 

João Augusto - Quando víamos 
imagens do cotidiano da população 
de alguns países, principalmente 
asiáticos, cuja rotina inclui uma higiene 
frequente das mãos e o uso de máscaras 
em lugares públicos, sempre achamos 
estranho. No Japão, por exemplo, 
quando uma pessoa está resfriada, 
por respeito, ela usa a máscara para 
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A afirmação é do 
otorrinolaringologista João Augusto 
Bergamaschi, que faz uma análise 
dos casos de coronavírus. Segundo o 
médico, até quarta-feira (30), a região 
teve 8.500 casos de coronavírus, sendo 
95% recuperados e foram registradas 
119 mortes. 

Jornal Opinião (JO) - Que análise 
pode ser feita sobre o comportamento 
do coronavírus até agora? Quais são as 
pessoas mais suscetíveis ao vírus?

João Augusto Bergamaschi - Nessa 
última semana de setembro, estamos 
completando aproximadamente sete 
meses do primeiro caso confirmado 
de coronavírus no Brasil e seis meses 
do início das primeiras experiências de 
restrição de circulação e distanciamento 
social. Uso o termo experiência pois 
foi uma atitude praticamente inédita 
quando nos referimos a medidas de 
magnitude populacional. Desde então, 
muitas dessas atitudes tidas como as 
mais corretas para o enfrentamento à 
pandemia são discutidas e, até mesmo, 
contestadas. O tão famoso “fique em 
casa” irrestrito a toda a população, 
independentemente de idade ou estado 
de saúde, o “somente procure auxílio 
médico em caso falta de ar” - para citar 
apenas duas das medidas instituídas 
lá em março e abril, são orientações, 
por exemplo, que hoje sabemos que 
não foram as mais corretas. No que 
se refere ao comportamento do vírus, 
a sua taxa de infecção e mortalidade, 
o temor inicial era de que todas as 
pessoas estavam correndo sério risco 
de saúde caso fossem infectadas pela 
Covid-19 – grandes veículos de mídia 
e a Organização Mundial da Saúde 
divulgavam esse temor, baseando-se em 
um cenário de semanas de pandemia, 
principalmente na Europa. Além de 
idosos, ouvíamos relatos de pessoas 
jovens e saudáveis, sem qualquer 
comorbidade, que eram infectadas e 
não resistiam. E isso assustava a todos, 
população em geral e até mesmo 
profissionais de saúde. Até recordávamos 
do surgimento do SARS-COV-1 em 
2002, e do MERS-COV, das infecções 
pulmonares graves, mais restritas à Ásia, 
e também tínhamos conhecimento 
de outros coronavírus que circulam 
há décadas, causando um quadro de 
resfriado ou infecção da via aérea. No 
entanto, que tipo de coronavírus era 
esse, tão devastador? Paralelamente, 
líamos projeções de acadêmicos e 
epidemiologistas, que diziam que 

todos eram suscetíveis à infecção, 
sem imunidade prévia ou cruzada, 
e calculavam mais de um milhão de 
mortos no Brasil. Mas com o passar dos 
meses e a progressão da pandemia por 
todos os países e praticamente todas 
as cidades do mundo, foi-se revelando 
como a infecção pelo SARS-COV-2 
(o vírus da Covid-19) ocorria, quem 
se infectava mais e qual o perfil dos 
pacientes que deveriam ter um cuidado 
especial para se evitar a contaminação. 
Primeiramente, é bom reforçar que uma 
pessoa de qualquer faixa etária pode 
se infectar e ambos os sexos tem uma 
taxa de contaminação semelhantes. 
No entanto, nem todo mundo que 
for exposto vai desenvolver a doença. 
Dependendo da exposição a outros vírus 
respiratórios, da genética e outros fatores 
individuais, algumas pessoas podem ser 
imunes, mesmo sem vacina e mesmo 
contato com o vírus da Covid-19. 
Assim, calcula-se que apenas 20-30% 
da população está, verdadeiramente, 
suscetível à infecção pelo vírus. Mas 
como não sabemos quem são, a 
recomendação é que todos mantenham 
os cuidados individuais. Com relação ao 
perfil de pior prognóstico, os pacientes 
que evoluem desfavoravelmente – 
necessidade de oxigênio, internação em 
UTI prolongada, óbito, são na maioria 
homens, acima dos 70 anos de idade, 
que tem a presença de problemas de 
saúde como hipertensão, diabetes, 
tabagismo e câncer. 

JO- O número de casos e óbitos em 
Encantado surpreendeu? 

João Augusto - Até quarta-feira 
(30), contabiliza-se cerca de 500 casos 
notificados e 10 óbitos em Encantado, 
remetendo a uma mortalidade de 2% e 
uma taxa de contaminação de cerca de 
2.5% da população total. Se observamos 
os números do Brasil, são cerca de 4.8 
milhões de infectados e 143.000 óbitos, 
remetendo a uma taxa de mortalidade 
de 2,9% e uma taxa de contaminação 
de cerca de 2.5% da população. O que 
temos de diferente com relação ao país, 
talvez pelo número limitado de casos 
(esperamos que seja realmente poucos 
a partir de agora), é o percentual de 
óbitos por sexo. Portanto, vê-se que os 
números relativos de Encantado são 
muito semelhantes quando comparados 
aos números do país. 

JO- O que podemos esperar para 
os próximos meses? Como vai ser o 
futuro após a pandemia? 
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“Teremos um mundo sem 
pandemia em breve. porém, 
sem coronavírus, 
provavelmente, não” 

João Augusto - Estamos todos na 
expectativa de uma notícia sobre uma 
vacina eficaz e amplamente disponível 
a toda população ou da divulgação 
de que um número de pessoas 
contaminadas atingiu a chamada 
“imunidade de rebanho”, porém isso 
ainda parece ser um futuro não muito 
próximo. Só para se ter uma ideia: uma 
vacina leva, em média, 4-5 anos para 
seguir todos os protocolos e iniciar a 
distribuição; a imunidade de rebanho 
da Covid, calculado em quando houver 
contato de 20-30% da população, pode 
demorar até dois anos, se a vacina 
não surgir antes. Até essa imunização 
coletiva, a população precisará aprender 
a conviver com a Covid-19 e continuar 
com as boas práticas de prevenção, o 
que inclui o uso de máscaras, cuidados 
redobrados com a população mais 
vulnerável como idosos e os doentes, 
a higiene das mãos e o hábito de evitar 
aglomerações em lugares fechados, 
principalmente. Além disso, alguns 
estudos mostram que após essa 
imunidade coletiva – seja ela alcançada 
pela vacinação em massa da população 
ou pelo grande número de infectados 

numa mesma região – a doença deixará 
de se espalhar num ritmo de pandemia 
e se tornar uma doença sazonal, assim 
como outras viroses, como o que ocorre 
com a gripe causada pelo influenza ou 
com o resfriado comum, causado pelo 
rinovírus. Ambas costumam se espalhar 
mais durante o inverno, quando a 
temperatura é mais baixa e a umidade é 
menor – e a incidência de tosse, narizes 
escorrendo e pessoas se reunindo em 
locais fechados aumenta. Portanto, 
teremos um mundo sem pandemia em 
breve, porém mundo sem coronavírus 
provavelmente não. 

JO- Que cuidados serão adotados 
mesmo após a pandemia? O que 
se tornará um hábito na vida das 
pessoas? 

João Augusto - Quando víamos 
imagens do cotidiano da população 
de alguns países, principalmente 
asiáticos, cuja rotina inclui uma higiene 
frequente das mãos e o uso de máscaras 
em lugares públicos, sempre achamos 
estranho. No Japão, por exemplo, 
quando uma pessoa está resfriada, 
por respeito, ela usa a máscara para 
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A pandemia causou alterações na 
rotina das pessoas e isso acendeu um 
alerta sobre a saúde mental. A psicóloga 
Bianca Kappler fala sobre este “novo 
normal”, as relações de trabalho e 
família. 

Jornal Opinião (JO) - O que esperar 
do novo normal?

Bianca Kappler - O novo normal 
é acostumar-se com a � exibilidade e 
a mudança. Entendo que é hora de 
compreender que o que tem afetado o 
mundo também afeta nossas vidas e a 
comunidade que vivemos. Temos por 
hábito o conforto e comodidade, mas 
o vírus nos ensina que é sempre tempo 
de chacoalhar a poeira nos afazeres e 
também nas crenças que temos sobre 
a vida e a morte. São tempos de rever 
prioridades e buscar nossos objetivos. 

JO - Como serão as relações de 
trabalho após a pandemia? O home 
o�  ce veio para � car?

Bianca - O trabalho se torna mais 
efetivo independente do ambiente em 
que se trabalha. Vemos que a dedicação 
ao trabalho ultrapassou as fronteiras 
do físico, do virtual e adentra nossa 
casa. Então, sim! O home o�  ce e as 
tecnologias vieram para acelerar nossos 
protocolos de trabalho. E por isso vale o 
bom senso, tem que haver limites para 
que não cause estresse e sobrecarga. 

JO - De que forma o coronavírus 
in� uencia nas relações familiares? 
Haverá mudanças no comportamento 
após a pandemia? 

Bianca - Sim, haverão mudanças. 
Mudar é a chave. As famílias se 
reorganizam para sobreviver a 
pandemia. Passamos por períodos 
de isolamento e distanciamento, 
mas também de excessiva presença. 
Os efeitos disso são o desgaste da 
comunicação, a irritação com os 
defeitos, as alterações de humor... sem 
contar quem está lidando diretamente 
com doenças e di� culdades. É um 
período de crise e resta sobretudo 
valorizar o que os membros da família 
tem de melhor, cooperar e conversar 
sobre os desa� os presentes. 

JO - Que ensinamentos já podem 
ser obtidos com esta pandemia? 

Bianca - O ensinamento é particular, 
e cada um teve desa� os diferentes a 
superar. Mas, quanto a comunidade, 
aprendemos a valorizar a socialização 
e o afeto das pessoas com quem 
convivemos, e principalmente, que 
devemos cuidar da nossa saúde (física, 
mental, espiritual, social) o tempo 
inteiro. 

JO - Que cuidados, principalmente 
com a saúde mental, estão sendo 
fundamentais nesse período de 
pandemia?

Bianca - O primeiro cuidado é 
respeitar os próprios sentimentos, 
limites e responsabilidades. É 
fundamental compreender a realidade 
da região para traçar estratégias 
coerentes, buscar ajuda nos aspectos 
necessários e diminuir a ansiedade 
referente às incertezas do futuro. 
Aprendemos que vale a pena dançar 
na sala com a família e contar histórias 
para as crianças, dentro do possível 
em função do isolamento social. Ou 
montar grupos virtuais de amigos para 
encontros semanais e realizar atividades 
relacionadas a fé, como assistir a 
alguma cerimônia religiosa virtual. São 
maneiras de encontrar energia e saúde 
neste novo estilo de vida imposto pela 
Covid-19.

evitar infectar aqueles com quem 
convive. Esse hábito, assim como 
uso de álcool gel após contato das 
mãos em locais de uso comum, pode 
se tornar uma prática presente em 
nosso dia-a-dia, principalmente ao 
frequentarmos locais fechados, com 
pouca ventilação e com aglomeração 
de pessoas, como supermercados 
e shopping centers, tanto para nos 
protegermos de doenças infecciosas 
como para evitar que infectemos 
os outros. Também posso dizer que 
na própria prática médica e demais 
áreas de saúde, em que o atendimento 
ambulatorial de pacientes não 
necessitava obrigatoriamente o uso 
de máscara, talvez a mudança seja 
realmente duradoura. Por exemplo, 
na área de Otorrinolaringologia, 
atendo muitos pacientes com doenças 
infectocontagiosas, como resfriados, 
gripe, amigdalites. O uso de proteção 
com máscara e escudo facial, rotina 
em meu consultório desde o início 
da pandemia, provavelmente será um 
habito que adotarei, principalmente 
nos meses de outono e inverno, 
quando essas doenças são mais 
comuns.

JO- Que avaliação você faz do uso 
de medicamentos no combate ao 
vírus?

João Augusto -  A discussão 
sobre a e� cácia do tratamento 
medicamentoso, precoce ou tardio, 
foi também um tema de debate que 
iniciou já nos primeiros atendimentos 
aos pacientes que se apresentavam 
com uma pouco conhecida síndrome 
respiratória aguda grave. A grande 
parte dos medicamentos e protocolos 
utilizados na prática médica diária 
são “baseados em evidência”, ou 
seja, a realização de estudos clínicos 
que comparam medicações entre 
si ou com placebo e provam que o 
medicamento melhora os sintomas 
ou cura uma dada doença. No 
entanto, assim como a vacina, esses 
estudos levam de meses a anos para 
que todos os resultados, análises 
de e� cácia e efeitos adversos sejam 
avaliados e possam fornecer o 
embasamento mais correto ao médico 
para o tratamento de determinada 
condição clínica. Não tínhamos esse 
tempo quando a Covid-19 se alastrou 
por todo o mundo. Os pacientes 
chegavam muito graves, com falta 
de ar, oxigênio muito baixo. Como 
fazer para salvá-los? Como fazer 
para evitar que se contaminassem? 
Em meio a esse dilema, muitos 

médicos optaram por testar algumas 
medicações já usadas em quadros 
clínicos ou doenças virais que cursam 
com quadro pulmonar um pouco 
semelhante. Inicialmente muito 
criticados (não seguem a “ciência”), 
com o passar destes seis meses, 
observamos relatos de bastante 
sucesso, poucos efeitos adversos 
associados, que demonstraram 
diminuição da taxa de internação e  
de mortalidade. Desse modo, hoje, o 
tratamento precoce (nos primeiros 
sintomas da doença) ou o tratamento 
das complicações em uma fase mais 
tardia, seja terapêutico ou de suporte, 
já são consagrados e conhecidos, 
ao ponto de que dados atuais do 
departamento de Sáude do Estados 
Unidos revelam taxa de 98-99% de 
sobrevivência geral após infecção 
pelo coronavírus. 

JO - A doença parece causar mais 
óbitos entre os homens. Por que isso 
acontece?

João Augusto - De fato, o sexo 
masculino representa um fator 
de risco adicional após a infecção 
pelo coronavírus; ou seja, ser 
homem não aumenta a chance de 
pegar o vírus, no entanto, depois 
de contraí-lo, há maior risco para 
desfecho desfavorável e até de óbito. 
Para exempli� car, a proporção de 
contaminados do sexo masculino era 
de 48% e do sexo feminino de 52%; já 
a taxa de óbitos era desproporcional: 
36,2% das mortes foram de pessoas 
do sexo feminino e 63,8% do sexo 
masculino, praticamente duas vezes 
maior. Quando analisamos dados 
históricos, de outras pandemias 
(Gripe Espanhola, 1918), também a 
mortalidade dos homens foi maior. 
Isso ocorre por vários motivos, 
desde características biológicas até 
culturais e hábitos de vida. Práticas 
sociais como o tabagismo, que é um 
fator de risco para a doença, são 
duas vezes maior entre os homens 
do que entre as mulheres no Brasil. 
Outras comorbidades, como a 
obesidade, diabetes, a hipertensão 
e problemas cardíacos, também 
são mais detectáveis em homens. 
Algumas pesquisas também ressaltam 
algumas questões biológicas, como 
menor resposta imunológica inicial, 
não conseguindo deter o vírus já 
no início, até maior proporção de 
enzimas no pulmão que se ligam 
aos vírus, o que aumenta o risco de 
contaminação pulmonar.

ENTREVISTA | BIANCA KAPPLER, PSICÓLOGA

“São tempos de rever 
prioridades e buscar 
novos objetivos”novos objetivos”

bianca é psicóloga 
na clínica abrace, 
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Ausência nas eleições vai poder ser 
justificada pelo celular

Neste pleito municipal o eleitor vai contar com uma novidade. A justificativa 
de ausência poderá ser feita online. Basta baixar no celular o aplicativo e-Título, 
disponível nas plataformas da App Store para IOS e Play Store para Android.

O assessor da Diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), José 
Carlos, esclareceu: só vai poder fazer a justificativa online quem estiver fora de 
seu local de votação no dia da eleição. Isso porque a coordenada geográfica desse 
eleitor será verificada por meio da localização do celular.

Aplicativo
José Carlos destacou que a 

possibilidade de justificativa online 
é mais uma facilidade que passa a 
ser disponibilizada no aplicativo 
e-Título da Justiça Eleitoral. 
Por meio dele, que é gratuito, 
o eleitor tem disponíveis várias 
funcionalidades, como o local 
onde vai votar, opções de quitação 
eleitoral, pode tirar o “nada consta” 
de crimes eleitorais, consultar 
débitos eleitorais e a autenticidade 
de documentos, mesário voluntário, 
perguntas e respostas, entre outras. 
Possui ainda um tutorial com QR 
Code.

Sobre a mais nova 
funcionalidade do aplicativo, a 
justificativa de ausência, o assessor 
do TRE-GO destacou que, se a 
pessoa estiver na cidade onde vota, 
não conseguirá utilizar essa prática. 
“Ele (o eleitor) deverá estar fora do 
município; e o próprio aparelho 
de smartphone vai identificar se 
ele está fora ou não”, ressaltou. 
Exemplificou que vai funcionar a 
exemplo do que ocorre com cartão 
de crédito e sites de banco.

Facilitador
Para José Carlos, essa nova 

ferramenta não é um facilitador 
para quem não quer votar, e sim 
um facilitador para quem não 
pode votar. Com esse argumento, 
ponderou que a possibilidade de 
justificar online não vai incentivar 
as pessoas a deixar de comparecer 
nos locais de votação. Considerou 
ainda sem sentido a pessoa, no dia 
do pleito, ter de sair de sua cidade 
somente para não ter de votar.

Lembrou que, quando o eleitor 
justifica sua ausência no dia da 
votação, não está sujeito a cobrança 
de multa, que só ocorre se ele 
não votar e não justificar. Se não 
apresentar a justificativa eleitoral 
no dia do pleito, ele ainda tem 
30 dias de prazo para justificar 
presencialmente no cartório 
eleitoral.

FOTO:DIVULGAÇÃO

Parceria entre Daer e Univates 
qualificará estudantes

O Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (Daer), vinculado 
à Secretaria de Logística e Transportes 
(Selt), firmou um termo de cooperação 
técnica no dia 18 de setembro com 
a Universidade do Vale do Taquari - 
Univates, para que alunos participem 
das pesquisas feitas pela autarquia. A 
parceria foi publicada no Diário Oficial 
do Estado do Rio Grande do Sul na 
última terça-feira, dia 22 de setembro.

“O Daer, enquanto responsável pela 
manutenção da maior parte da malha 
rodoviária do Estado, preocupa-se com 
a formação dos futuros profissionais. 
Esperamos contribuir para qualificá-
los e, no futuro, tê-los como colegas na 
instituição”, destaca o diretor-geral do 
departamento, Luciano Faustino.

Segundo o superintendente regional 
do Daer de Lajeado, Fabiano Pereira, 
que liderou a iniciativa, o projeto 
é voltado para os acadêmicos de 
Engenharia Civil, visto que durante 
o curso eles realizam a disciplina 
de Terraplenagem e Pavimentação. 
Estudantes de Engenharia Ambiental 
também poderão participar dos 

estudos.
“A recepção tem sido bastante 

positiva na Univates. Vai ser uma troca 
de experiências e de informações para 
que utilizemos esse conhecimento 
acadêmico, aliado à nossa parte prática 
das obras”, pontua Pereira. A intenção é 
que os alunos possam sair da faculdade 
com vantagem no mercado de trabalho, 
levando em conta que o Daer tem uma 
amplitude de projetos nas estradas 
gaúchas para eles participarem.

Para a professora do curso de 
Engenharia Civil da Univates Carolina 
Fransozi, essa parceria irá viabilizar 
os projetos de pesquisa que visam à 
melhoria da capacidade operacional 
e da serventia das rodovias estaduais, 
além de questões ambientais. “O 
intuito desse acordo é proporcionar 
aos estudantes uma experiência prática 
nessas atividades, algo que pode ajudá-
los em suas futuras profissões”, explica.

O termo tem duração de cinco anos e 
poderá ser renovado após esse período. 
A expectativa é que o contato seja feito 
em breve com a Universidade para o 
início do planejamento do projeto.

Univates EAD inicia último trimestre 
do ano na próxima segunda-feira

A Universidade do Vale do Taquari 
- Univates inicia, na próxima segunda-
feira, dia 5, o quarto trimestre dos 
Cursos de Graduação a distância. 
Para o último módulo do ano, a 
Instituição está oferecendo 18 cursos de 
licenciatura, bacharelado e superior de 
tecnologia. Interessados em ingressar 
na modalidade podem fazer a sua 
inscrição através do link univates.br/
ead/inscricao.

Para ingressar nos cursos EAD, 
o candidato pode optar por realizar 
prova on-line, utilizar a nota do 
Exame Nacional de Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2009, aproveitar 
a nota da prova de redação realizada 
anteriormente na Univates ou 

apresentar histórico escolar de 
instituição de Ensino Superior. 

De acordo com o coordenador 
da Central de Relacionamento 
da Univates, Rafael Mallmann, a 
virtualização do vestibular permite 
que o interessado faça a prova no 
lugar de sua preferência. “Estamos 
chegando aos últimos dias de inscrições 
em nosso processo seletivo da EAD, 
com possibilidade de iniciar as aulas 
ainda este ano. As provas estão sendo 
realizadas de forma on-line. Além de 
ser uma maneira de preservar a saúde 
do candidato, quem está interessado 
em ingressar no Ensino Superior pode 
fazer a prova de seleção de qualquer 
lugar”, explica. 

acesse rdencantado.com.br 
e fique bem informado 
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Trecho liga os municípios de Encantado e Nova Bréscia

ERS–425 receberá melhorias
Buracos profundos 

e falta de 
sinalização são 

algumas das reclamações 
de quem passa pela 
ERS - 425, no trecho 
que liga Encantado até 
Nova Bréscia. Insatisfeita 
com esta situação, no 
final do mês de agosto, 
a Câmara da Indústria 
Comércio e Serviços do 
Vale do Taquari (CIC-
VT) enviou um ofício ao 
secretário de Logística 
e Transportes, Juvir 
Costella, solicitando a 
manutenção das rodovias 
da região alta do Vale do 
Taquari, para garantir a 
trafegabilidade de quem 
transporta as matérias – 
primas.

A entidade 
destacou os prejuízos 
no escoamento da 
produção, os danos nos 
veículos como pneus 
cortados, estourados, 
molas quebradas, 
o alto consumo de 
combustível, o aumento 
no risco de acidentes e no custo dos fretes.

A mesma situação é percebida na ERS - 332, no 
trecho entre Encantado e Arvorezinha. Por isso, 
na terça-feira (29), uma comitiva liderada pelo 
presidente da CIC-VT, Ivandro Rosa e pelo vice-
presidente da Associação Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Arvorezinha, Fabiano 
Basso, esteve na 11ª Superintendência Regional 
do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer), em Lajeado, onde foram recebidos 
pelo superintendente Fabiano Pereira. O grupo 
solicitou um cronograma de investimentos e 

obras estruturantes para a região alta do Vale, já 
que as estradas estão em péssimas condições de 
trafegabilidade. 

Conforme Rosa, segundo a Superintendência, 
foram liberados R$ 1 milhão para a ERS - 435, de 
Putinga a Ilópolis, e R$ 1 milhão para a ERS - 425, de 
Nova Brescia até a ERS - 332, em Encantado. “Estão 
em fase de contratação no Daer. A Superintendência 
já assinou e a empresa está providenciando as 
garantias contratuais, ou seja, a parte burocrática. Na 
terça-feira foram apresentados os empenhos e a fase 
do contrato”, destaca. 

Costella também garantiu a liberação destes 
recursos para a ERS - 425. “Sabemos da importância 
da ERS-425 para a economia e a população do Vale 
do Taquari. Por esse motivo, o governo do Estado 
liberou mais R$ 1 milhão para programarmos novas 
ações nos 12 quilômetros que ligam Nova Bréscia 
a Encantado. Nos próximos dias, serão realizados 
reparos no asfalto e roçada às margens da estrada. 
A empresa responsável por esses serviços terá o 
contrato renovado por mais doze meses”, assegura. 

 
Elisangela Favaretto  
Jornalista

 BURACOS HISTÓRICOS
Conforme o presidente da Associação Comercial 

e Industrial de Nova Bréscia, Moisés Ceratti, a 
rodovia tem buracos históricos.  “As péssimas 
condições da estrada atrapalham o deslocamento e 
várias empresas pensam em sair de Nova Bréscia. 
O traçado da estrada é muito perigoso e não 
tem proteção. Já é perigoso normalmente, então 
imaginem com a grande quantidade de buracos 
que existem. É feito apenas o recapeamento. Tem 
buracos históricos, pois apenas jogam material 
dentro deles e por causa do grande tráfego de 
veículos pesados, o material sai. Com isso, os 
buracos voltam a aparecer nos mesmos lugares. 
É preciso arrancar o asfalto ruim e fazer um novo. 
Além disso, perdemos muito  tempo desviando 
deles, muitas vezes uso o acesso por Capitão, onde a 
estrada de chão é mais segura”, explica. 

Ceratti destaca que têm alguns trechos bem 
críticos, inclusive com buracos nas laterais da 
rodovia, o que impossibilita a circulação de ciclistas, 
pode causar acidentes e coloca em risco a segurança 
dos condutores, ciclistas, pedestres e moradores do 
entorno. 

COQUEIRO BAIXO TAMBÉM É 
PREJUDICADO 

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR) de Nova Bréscia, Celito Jorge Turatti, 
a situação da rodovia é péssima e precisaria de 
uma nova camada de asfalto. “Na verdade teria 
que arrancar os remendos que foram feitos e fazer 
uma camada de asfalto nova, porque quase toda 
essa rodovia já foi feita com um material de baixa 
qualidade e não foi levado em conta o tráfego de 
carros e caminhões que transitam por ela”, pontua. 

Turatti destaca que há anos estão sendo feitos 
pedidos de melhorias, mas até hoje só foram 
realizadas operações tapa-buracos que nunca 
aguentaram mais do que 15 dias. Ainda conforme o 
presidente, o município de Coqueiro Baixo também 
é afetado e sofre com esta falta de manutenção. 
“Encarece o preço do frete, tanto no recebimento 
dos insumos, como rações e nas mais diversas 
mercadorias. Também prejudica a entrega dos 
produtos finalizados como frangos, suínos, leite, 
lenha, entre outros. Enfim causa um prejuízo enorme 
para os munícipes e para os próprios municípios de 
Nova Bréscia e Coqueiro Baixo”, ressalta. 

Buracos prejudicam o trânsito na ERS - 425

Rodovia está em péssimas condições

Profundidade dos buracos  
chama a atenção
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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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polícia

Empresas de Encantado 
conhecem programa 
de aparelhamento da 
segurança pública

A Associação Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E) promoveu na 
terça-feira (29), um encontro entre 
o chefe do Comando Regional de 
Polícia Ostensiva do Vale do Taquari 
(CRPO-VT), tenente-coronel Luis 
Marcelo Gonçalves Maya, e empresas 
encantadenses para apresentar o 
Programa Incentivo ao Aparelhamento 
da Segurança Pública (PISEG). 

Conforme Maya, o PISEG possibilita 
que as organizações destinem até 
5% do saldo devedor do ICMS para 
a aquisição de equipamentos de uso 
das entidades de segurança pública 
no combate à criminalidade. Em 
contrapartida, a empresa repassa 
10% desse valor para o Fundo 
Comunitário Pró-Segurança, cujo 
recurso será utilizado em ações 
de prevenção voltadas a proteger 
crianças e adolescentes em condição 
de vulnerabilidade. “O PISEG foi 
construído pela classe empresarial. São 
os empresários que dizem onde querem 
que o recurso seja investido. E isso, com 
certeza, reverte em benefícios para a 
segurança da comunidade”, comentou.

Uma das preocupações do 
comandante regional é evitar que a 
criminalidade migre de outras regiões 
do Estado para o Vale do Taquari. 
“O PISEG já funciona no Planalto, 
Serra, Grande Porto Alegre e Vale dos 
Sinos. Por isso, temos que estar bem 
aparelhados para nos mantermos em 

condições de igualdade com essas 
outras regiões e evitar que aconteçam 
roubos a bancos, movimentações do 
tráfico de drogas, entre outras ações 
criminosas”, acrescentou Maya.

Participaram do encontro, no Centro 
Empresarial ACI-E, representantes das 
empresas Fontana e Dália, além do 
Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública de Encantado (Consepro) e 
Brigada Militar. Segundo o presidente 
da ACI-E, Rafael Fontana, o PISEG 
será apresentado aos conselheiros 
da Associação e também a outros 
empresários. “Somos aliados da nossa 
polícia. Precisamos respeitar a realidade 
de cada empresa, mas vamos buscar 
colaborar de alguma forma”, salientou.

Projetos 
Prioritários

Dois projetos da Brigada Militar 
são considerados prioritários dentro 
do PISEG. Um é o Força Total, que 
objetiva, até 2022, o aparelhamento de 
todas as unidades da BM do Vale do 
Taquari com veículos, equipamentos 
e armas. O outro projeto se encerra 
em dezembro deste ano e busca R$ 1,6 
milhão. O valor será destinado para a 
aquisição de seis viaturas para uso da 
Força Tática, com sede em Lajeado, 
cujo efetivo atende todos os municípios 
do Vale do Taquari. 

Comandante regional busca apoio  
de empresários encantadenses

muçum

Ato de vandalismo 
e furto ao patrimônio 
público é registrado

Depredação ao patrimônio público foi registrado em Muçum. De acordo com 
a Administração Municipal, a rede de água na Estação Ferroviária teve fios, cabos 
e outros elementos roubados ou avariados por vândalos. Situação semelhante 
ocorreu nas proximidades do Mirante Nossa Senhora da Salete.

Conforme postagem nas redes sociais do município, está sendo realizado 
levantamento dos danos e buscado informações para punir os responsáveis. A 
Estação Ferroviária conta com monitoramento feito através de câmeras e deverá 
ajudar a identificar os vândalos. Já o Mirante terá câmeras instaladas em breve.

encantado
Motociclista fica ferido 
em acidente de trânsito

O Corpo de Bombeiros de Encantado atendeu, no final da tarde da segunda-
feira (28), acidente de trânsito na ERS-129, no trevo do Peteba.

Houve a colisão entre uma motocicleta e um caminhão. Conforme a guarnição, 
o motociclista sofreu escoriações.divulgação

GOVERNO DO ESTADO
Decreto define datas do pagamento 
do IPVA para o exercício 2021

Decreto publicado no Diário Oficial 
desta terça-feira (29) define as datas 
de pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) para 2021, que seguirá as 
mesmas diretrizes deste ano, com opção 
de parcelamento e com vencimento em 
abril.

O vencimento do IPVA de todos os 
veículos permanece no mês de abril de 
acordo com o final da placa, sendo a 
última data prevista a de 26 de abril de 
2021.

Os proprietários de veículo 
que optarem pela modalidade de 
parcelamento poderão fazer em três 

vezes. A primeira parcela deverá ser 
paga até o dia 29 de janeiro, a segunda, 
até 26 de fevereiro e a terceira parcela até 
31 de março. Também há possibilidade 
de pagamento antecipado do imposto 
até o dia 30 de dezembro de 2020.

A base de cálculo do IPVA para o 
exercício de 2021 será publicada até 30 
de novembro. Em dezembro, devem 
anunciados todos os detalhes do IPVA 
2021 aos contribuintes.

Também foi publicado no Diário 
Oficial de ontem a sanção ao Projeto 
de Lei 84/2020, de autoria do deputado 
tenente-coronel Zucco, que prevê o 
pagamento do IPVA em até 10 parcelas.

cameras de monitoramento registraram o furto

divulgação
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COPA LIBERTADORES

GRÊMIO GARANTE CLASSIFICAÇÃO 
E INTER PRECISA DE PELO MENOS 
UM EMPATE NA ÚLTIMA RODADA 
DA FASE DE GRUPOS

Atuando na Colômbia na última terça-feira (29/9), 
o Internacional ficou no empate sem gols com o 
América de Cáli, em jogo válido pela 5ª rodada da 
fase de grupos da Copa Libertadores. Mesmo atuando 
boa parte do segundo tempo com um jogador a 
menos, pois o atacante Leandro Fernández foi 
expulso aos 15 minutos, o colorado gaúcho conseguiu 
segurar o ímpeto do adversário e somou um ponto 
importante. Os destaques do Internacional na partida 
contra o América foram o zagueiro Rodrigo Moledo 
e o goleiro Marcelo Lomba. Na última rodada que 
será disputada no dia 22 de outubro, o colorado 
gaúcho precisa de pelo menos um empate com o 
Universidad Católica, no Chile, para se classificar sem 
depender de resultado paralelo. Já o Grêmio por esse 
mesmo grupo, garantiu sua classificação de forma 
antecipada, ao derrotar o Universidad Católica na 
Arena na última terça-feira (29/9), por dois a zero. 
Após um primeiro tempo ruim, o tricolor melhorou 
seu desempenho na segunda etapa e construiu sua 
vitória com gols de Pepê, logo aos dois minutos, e do 
zagueiro Rodrigues, aos 17 minutos. O atacante Pepê, 
a exemplo do clássico Gre-Nal, realizado na rodada 
anterior, foi o grande nome do time gremista no jogo 
contra os chilenos. No dia 22 de outubro, o Grêmio 
recebe o América de Cáli na Arena, e, uma vitória 
garante o primeiro lugar do grupo. A classificação 
neste grupo apresenta o Grêmio0 na liderança com 
10 pontos; o Internacional é o segundo colocado com 
8 pontos ganhos; o América de Cáli, com rfemotas 
chances de classificação está na terceira colocação 
com 5 pontos; e, o Universidad Católica é o lanterna, 
com 4 pontos, já sem possibilidades de se classificar.

BRASILEIRÃO 2020
CLÁSSICO GRE-NAL É O DESTAQUE DA 13ª RODADA

Grêmio e Internacional realizam amanhã (3/10) o 
sexto clássico Gre-Nal da temporada 2020, este, válido 
pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, a supremacia 
é do tricolor que venceu quatro jogos e empatou 
um. O colorado além de não vencer nenhum Gre-
Nal, ainda não conseguiu marcar gol no tradicional 
adversário neste ano. Para o jogo deste sábado (3), às 
17 horas, na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio terá o 
desfalque da sua zaga titular, Pedro Geromel e Walter 
Kannemann, ambos com Covid-19. Por outro lado, 
jogadores que estavam no Departamento Médico, 
devem ficar a disposição do técnico Renato Portaluppi 
para este confronto, casos de Jean Pyerre, Maicon 
e Everton. Já o Internacional terá como desfalques 

para o Gre-Nal, o zagueiro Zé Gabriel, suspenso, e, 
o lateral-direito Saravia e o atacante Paolo Guerrero, 
ambos lesionados. Os laterais Rodiney e Uendel,, 
recuperados da Covid-19, poerão ser utilizados pelo 
ténico Eduardo Coudet. A definição das equipes por 
parte dos treinadores, deve ocorrer somente após os 
treinamentos desta sexta-feira (2/10). A arbitragem 
da partida será paulista, com Raphael Claus no apito, 
tendo como auxiliares Neuza Inês Back e Alex Ang 
Ribeiro. No Brasileirão 2020 o Internacional ocupa 
a vice-liderança, com 21 pontos ganhos, três pontos 
atrás do líder Atlético Mineiro, e, o Grêmio está na 
15ª colocação, com 13 pontos, distante apenas dois 
pontos da zona do rebaixamento. 

FOTOS:DIVULGAÇÃO

Moledo foi destaque 
do Inter no empate na 

Colômbia

Pepê abriu o caminho para 
vitória do Grêmio contra os 
chilenos
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COPA DO BRASIL
DEFINIDOS OS CONFRONTOS 
DAS OITAVAS-DE-FINAL

A CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol) promoveu ontem (1º/10), na 
sede da entidade no Rio de Janeiro-RJ, 
o sorteio dos confrontos das oitavas-
de-� nal da Copa do Brasil 2020. Um 
dos confrontos de� nidos será entre 
duas equipes do Rio Grande do Sul, 
Grêmio e Juventude, que repetirão o 
embate da mesma fase da competição 
do ano passado. O primeiro jogo 
ocorre no dia 28 de outubro na Arena, 
em Porto Alegre, e, a partida de volta 
no dia 4 de novembro, no Estádio 
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já 
o Internacional terá o Atlético-GO 
como adversário nas oitavas-de-� nal 
da Copa do Brasil. A partida de ida 

está marcada para Goiânia, no dia 
28 de outubro, e o segundo jogo para 
Porto Alegre, no dia 4 de novembro. 
O Grêmio busca o hexacampeonato, 
pois, venceu a competição em cinco 
oportunidades: 1989, 1994, 1997, 2001 
e 2016. Já Internacional e Juventude 
buscam o bicampeonato da Copa do 
Brasil. O colorado gaúcho foi campeão 
em 1992 e o time caxiense venceu 
a competição em 1999. Os demais 
confrontos das oitavas-de-� nal são os 
seguintes: Santos x Ceará, Botafogo 
x Cuiabá, Fortaleza x São Paulo, 
Athletico Paranaense x Flamengo, 
Red Bull Bragantino x Palmeiras e 
Corinthians x América-MG.

GRÊMIO NA LIBERTADORES
Faltando ainda uma rodada para 

o término da fase de grupos da Copa 
Libertadores, o Grêmio já garantiu 
classi� cação às oitavas-de-� nal. Esta 
semana o tricolor con� rmou sua vaga 
na Arena, ao derrotar o Universidad 
Católica do Chile por dois a zero, com 
gols de Pepê e Rodrigues. Na última 
rodada o Grêmio enfrenta o América de 
Cáli, em Porto Alegre, tentando garantir 
o primeiro lugar do grupo, para isso 
basta vencer a equipe colombiana.

INTER NA LIBERTADORES
O Internacional empatou sem gols 

com o América de Cáli, na última 
terça-feira (29), na Colômbia. Com o 
resultado, o time do técnico Eduardo 
Coudet terá que pelo menos empatar 
com o Universidad Católica no Chile, no 
dia 22 de outubro, para não depender de 
resultado paralelo para se classi� car às 
oitavas-de-� nal da Copa Libertadores.

PEPÊ 1
O atacante gremista Pepê, vem 

despertando o interesse de vários clubes 
da Europa. Recentemente, Atalanta da 
Itália e Wolverhampton da Inglaterra, 
� zeram sondagens à direção do Grêmio 
sobre a possibilidade de venda do atleta. 
Por outro lado, o Porto de Portugal 
foi mais longe, teria acenado com a 
possibilidade de pagar cerca de R$ 
100 milhões para contratar o jovem 
jogador. Segundo o presidente do 
Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, com a 
venda recente de Everton Cebolinha, o 
clube não tem interesse de se desfazer 
do atleta. Em caso de venda de Pepê, 
o tricolor gaúcho tem direito a 70% da 
negociação. Os outros 30% são do Foz 
do Iguaçu do Paraná, clube que revelou 
o atleta.

PEPÊ 2
Ainda sobre Pepê, nos últimos dias 

o atacante gremista conseguiu atingir 
algumas marcas históricas: fez o seu 
100º jogo com a camisa gremista, no 
Gre-Nal da Libertadores; nesta mesma 
partida marcou o primeiro gol em 
clássico Gre-Nal pela competição; contra 
o Universidad Católica marcou o gol de 
número 300 do Grêmio na competição; 
e, neste mesmo confronto, marcou o 
gol de número 400, na era de Renato 
Portaluppi como técnico gremista.

EDUARDO COSTA
O ex-volante do Grêmio, Eduardo 

Costa, assumiu como treinador do 
Metropolitano de Santa Catarina. 
O clube disputa a 2ª Divisão do 
Campeonato Catarinense.

TÉCNICOS
O técnico brasileiro com o maior 

número de vitórias em jogos na Copa 
Libertadores é Luiz Felipe Scolari, com 
42 triunfos. O segundo colocado nesta 
relação é Renato Portaluppi com 40 
vitórias. Já o terceiro colocado, com 37 
vitórias é Muricy Ramalho.

QUEDA DE RENDIMENTO
A direção do Internacional está 

bastante preocupada com a queda de 
rendimento da equipe nos últimos jogos. 
O técnico Eduardo Coudet justi� ca o 
momento ruim, pelo acúmulo de jogos, 
com duas competições em andamento, 
Brasileirão e Libertadores, situação 
que leva o treinador colorado a ter 
que escalar vários jogadores jovens ao 
mesmo tempo.

SARAVIA
No jogo contra o América de 

Cáli nesta semana, o lateral Saravia 
do Internacional, sofreu ruptura do 
ligamento cruzado do joelho direito 
e deve � car quase meio ano afastado 
do futebol. O atleta que atua por 
empréstimo no colorado gaúcho 
pertence ao Porto de Portugal, e, 
recentemente havia sido convocado 
para disputa dos dois primeiros jogos da 
Argentina pelas eliminatórias da Copa 
do Mundo.

GRE-NAL
Amanhã, às 17 horas, acontece na 

Arena, a disputa do Gre-Nal 428. O 
Grêmio não terá sua zaga titular, Pedro 
Geromel e Kannemann, ambos com 
Covid 19. Esta situação pode colaborar 
para que o Internacional quebre a escrita 
recente de dez jogos sem vitórias em 
clássicos.

YPIRANGA
O Ypiranga de Erechim assumiu na 

última rodada a liderança do Grupo B 
do Campeonato Brasileiro da Série C, 
ao derrotar o Ituano por 2 a 1. Amanhã 
(3/10), às 15 horas, o Ypiranga joga na 
capital gaúcha contra o São José que está 
na sétima colocação.

JUVENTUDE
O Juventude venceu o Operário-PR 

esta semana pela Série B do Campeonato 
Brasileiro e assumiu a quinta colocação. 
Amanhã (3/10) a noite o time caxiense 
do técnico Pintado, que sonha chegar 
no G-4 enfrenta a Ponte Preta, em 
Campinas.

FOTOS:DIVULGAÇÃO

Internacional busca o bicampeonato 
da Copa do Brasil

Grêmio já venceu a competição 
em cinco oportunidades

Juventude e Grêmio repetirão o embate da mesma fase da competição do ano passado
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PR. WALDIR C. GROODERS | avivamentoieq.com.br

PR. ARMANDO PAULO CASTOLDI | ccencantado.com.br

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

IGREJA
COMUNIDADE CRISTÃ Paróquia 

São Pedro

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

“Comunidade Cristã de Encantado”)

VENCENDO O MEDO

Eu devia ter quanto muito uns treze anos de 
idade. À época, como quase todas as famílias eram 
numerosas, tínhamos muitos primos. Minha mãe 
é da família Tiecher e tínhamos primos pelos quais 
nutríamos uma amizade muito forte. Eram os � lhos 
da Tia Líbera, irmã da minha mãe, casada com Luiz 
Calvi. Eles eram os pais do Aristeu, do Adroaldo, da 
Celestina, da Marlize, da Gelsa e do João Francisco. 
Nós morávamos na “Picada Lajeadinho” e eles na 
“Picada Santa Clara”. Embora as entradas principais 
dessas linhas eram distantes, elas eram ligadas em 
seus extremos e, por ali, era a nossa comunicação: um 
caminho ermo e em alguns aspectos assustador, com 
histórias de assombração e coisas do gênero, como era 
comum à época. Parecia que os adultos sentiam prazer 
em assustar as crianças com essas histórias. 

Apesar de meu porte franzino, sempre fui muito 
corajoso. Então, numa tardinha, depois do trabalho 
da roça, sentindo muita saudade dos meus primos, 
pedi ao meu pai se poderia visitá-los naquela noite. 
Liberado, encilhei a égua e me fui, feliz da vida! Uma 
das cenas que ainda guardo vívidas na minha mente 
era o momento em que, depois de subir a montanha, 
chegávamos num ponto onde já próximos à casa deles, 
se descortinava diante dos nossos olhos uma paisagem 
de tirar o fôlego, onde avistávamos toda a cidade de 
Encantado e a beleza estonteante do Rio Taquari, na 
altura da Barra do Jacaré. Aquele horizonte amplo 
tinha para mim um impacto indescritível, mágico, 
que parecia saciar a minha sede de transcendência e 
liberdade. 

Mas para não encompridar demais a história, vou 
me ater à volta, já tarde, noite de lua cheia. E aos 
poucos, em meio à mata, caminho íngreme, sombras, 
barulhos e fantasias começaram a encher a minha 
mente de medo e a minha pele de arrepios. Pensei: não 
posso perder o controle, pois aqui sozinho, longe de 
tudo, se a égua também se assustar, poderá acontecer 
o pior. E foi então que � z algo incrível, considerando 
a minha idade: apeei da égua, amarrei-a no tronco de 
uma árvore, sentei-me numa pedra e, decidi que não 
sairia dali enquanto eu não vencesse o medo. Passados 
alguns minutos, eu já estava refeito e pude completar o 
percurso muito tranquilo e orgulhoso de mim. 

Naquele tempo, mesmo não sendo o melhor 
método, os pais queriam forjar coragem nos � lhos. 
Hoje, há um sistema literalmente diabólico que tem 
por objetivo nos aprisionar a todos debaixo do medo e 
assim dominar as nossas almas: crianças com medo de 
crescer, jovens com medo de se tornar adultos, adultos 
com medo de envelhecer, idosos apavorados diante do 
envelhecimento. E, medo de epidemia e pandemias, 
de guerras, de crises, medo de empobrecer, medo da 
rejeição, medo da solidão, medo de viver e medo de 
morrer. 

Prezado leitor: Há um texto bíblico que diz: “No 
amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora 
o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que 
teme não é aperfeiçoado no amor” (1 João 4.18). No 
meio do caminho da tua noite existencial, quem sabe 
não seja hoje o tempo de apear, sentar-se numa pedra 
e deixar a voz de Deus falar ao teu coração? O Seu 
amor é a resposta para todos os teus medos. 

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

O BATISMO DE 
ARREPENDIMENTO

“E disse-
lhes Pedro: 
Arrependei-
vos, e cada 
um de vós 
seja batizado 
em nome de 
Jesus Cristo, 
para perdão 
dos pecados; 

e recebereis o dom do Espírito Santo.” (Atos 2:38).

Jesus Cristo deixou bem claro nas Escrituras que 
para entrar no céu é preciso nascer de novo, isto é: 
da água e do Espírito. Pois o que é nascido da carne é 
carne; e o que é nascido do Espírito é espírito. Se tivesse 
dito que as pessoas, para entrarem no céu precisariam 
trepar num coqueiro e catar um coquinho, certamente 
todos fariam, mas, como ordenou que as pessoas 
se arrependessem para se converterem e mudarem 
de vida através de um ato simbólico de morte e 
ressurreição nas águas de um rio, o povo foge como o 
diabo foge da cruz.

Batismo sem arrependimento e sem conversão 
não é batismo, pode ser qualquer outra coisa, menos 
batismo. As pessoas na Igreja primitiva iam se 
batizar e publicamente confessavam os seus pecados. 
Quando alguém tentava burlar essa parte, João 
Batista os chamava de raça de cobras, e os mandava 
sair da água e só voltar depois de mostrarem frutos 
dignos de arrependimento. Claramente entendemos 
que pagãos não eram batizados enquanto não 
mostrassem que estavam dispostos a mudar da vida 
pecadora para uma vida consagrada a Deus.

Não era o ato do batismo em sí como sacramento 
que salvava, mas a atitude de um coração arrependido 
confessando diante de todos que a partir daquele 
dia, o velho homem havia morrido através do 
sepultamento nas águas do rio Jordão, e nascido 
uma nova criatura pelo Espírito Santo, como uma 
ressurreição para uma nova vida. Na Bíblia não 
encontramos qualquer outro tipo de batismo a não 
ser o do Pentecostes, com fogo do céu. Vemos o 
apóstolo Pedro batizando a família de Cornélio - um 
homem muito devoto a Deus - no mesmo dia da 
sua visita. Vemos Felipe batizando um eunuco num 
arroio logo depois de ouvir a sua pregação sobre 
o Cordeiro de Deus. Também o apóstolo Paulo 
batizando o carcereiro de Filipos e a sua família na 
mesma noite que ouviu a pregação sobre Jesus Cristo.

Eu me lembro muito bem a 46 anos atrás quando 
tomei a decisão de ser batizado como Jesus, tive que 
abdicar de muitas coisas erradas que fazia, para que 
quando saísse daquele rio, o velho homem Waldir 
havia morrido. Eu queria ser um discípulo de Jesus. 
A gratidão no meu coração fez com que eu perdesse 
a vergonha e publicamente confessei ser um 
pecador. Lembro que ao sair do rio me senti muito 
leve. Não existem palavras para expressar a alegria 
que aqueles que se batizam sentem ao expressar o 
seu amor ao Senhor de todo o seu coração.

“Quem crer e for batizado será salvo; quem não 
crer será condenado” – disse Jesus. “De sorte que 
foram batizados os que de bom grado receberam a 
sua Palavra”. (Atos 2:41). Só um coração arrependido 
demonstra bom grado para receber a Palavra.

Santos Anjos e 
Arcanjos

Podemos 
dizer que 
vivemos uma 
“semana 
Abençoada”! 
Todo dia está a ele 
dedicado um Santo 
(a), Anjo ou Arcanjo. 
Começamos falando 
dos Arcanjos: Miguel, 
(nome hebraico que 
signi� ca “Quem é como 
Deus? Sua missão é 
proteger o povo do 

mal.), Gabriel (força de Deus) sua missão é levar a 
boa notícia (anunciou o nascimento de João Batista 
e do Salvador), Rafael(Deus curou), sua missão é 
acompanhar a travessia da Igreja (� éis), nos caminhos 
do mundo, curando nossas enfermidades (cegueira). 
Continuamos falando dos Arcanjos em forma de 
poesia-oração: 

Lá do alto enviai-nos ó Cristo, vosso Anjo da Paz , 
São Miguel./

Sua ajuda fará vosso povo crescer mais, 
prosperando � el./

Gabriel, o anjo forte e companheiro, nosso tempo 
sagrado visite,/

Lance fora o antigo inimigo e, propício, conosco 
habite./

Enviai-nos dos céus Rafael, o bom anjo que cura os 
doentes,/

Para a todos os males sarar e guiar nossos atos e as 
mentes.

Quem já não ouviu falar do Santo Anjo da Guarda, 
que protege as crianças, que nos livra dos perigos. 
É o próprio Jesus que nos diz: cuidem das crianças 
(pequeninos), pois o Pai do Céu lhes concedeu os 
anjos para protege-los! Ó Anjo da Guarda, vem logo 
assistir-nos, cumprir vigilante, tão grande missão/ 
afasta da terra pecados, doenças, conserva nos lares, a 
paz e a união/

Mandai para bem longe, a peste a fome e a guerra/ 
haja entre nós justiça, a paz brote da terra. Salvai por 
vosso Filho a nós no Amor ungidos, / sejamos pelos 
anjos, Deus trino, protegidos! “Vou enviar um anjo 
que irá a tua frente, que te guardará e te conduzirá 
a terra que te preparei. Respeita-o e ouve a sua 
voz”(Ex.23,20...)

Iniciamos o Mês Missionário com o Tríduo de 
Santa Terezinha do Menino Jesus, jovem consagrada 
que viveu apenas 24 anos e se tornou por sua 
humildade, simplicidade, fé e Espiritualidade: a 
Santa Padroeira Maior das Missões. A força do Amor 
Divino estava presente no seu coração. “No coração 
da Igreja eu serei o Amor”!

São Francisco de Assis – o Santo da comunhão 
universal, busca a harmonia com a natureza. É o 
Santo protetor dos animais. Abraçou a Pobreza 
na humildade e simplicidade para seguir mais 
perfeitamente o exemplo de Cristo. Fez do 
“Evangelho” a sua Regra de Vida! O Deus que nos 
concedestes a Graças de sermos guardiões da Criação 
(natureza), enviai-nos o mesmo Espírito de S. 
Francisco para reconhecer e acolher em cada irmão 
necessitado o Cristo pobre, doente, migrante, a força 
e a coragem de sermos no mundo arautos da Paz!
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@jornalopiniaovaledotaquari

Charge do PatiñoCRÔNICA

VAI “GUMITÁ 
GOLERO”!

Aprecio 
escrever 
crônicas sobre 
acontecimentos 
que trazem 
boas lembranças 
do passado, 
pois, em grande 
parte delas, salvo 
alguns “enfeites”, 
acreditem, tudo é 
verdadeiro.

Certo domingo, 
como presidente, 
che� ava eu a 
delegação do time do 
Encantado para um jogo de 
futebol que aconteceu de tudo 
em Fagundes Varela. Se havia 
coisa boa naquelas viagens da 
“Segundona” gaúcha, era sair 
pela manhã e almoçar nos fartos 
restaurantes de gastronomia 
italiana da serra. Naquele dia 
chuvoso de inverno não foi 
diferente...galinha recheada, “pien” 
(espécie de embutido), sopa de 
capeletti, carne lessa e outras 
guloseimas.

Havia alguns muito bons de 
garfo e precavidamente, por 
isso, o almoço era marcado mais 
cedo, para minimizar os perigos 
de congestão. A recomendação 
rotineira aos atletas era a de 
aliviassem o garfo, pensando numa 
boa movimentação em campo 
à tarde. Alguns até prometeram 
somente se servir de sopa.

Dito isso, chegou a hora do jogo 
em que precisávamos de um bom 
resultado. Bola prá cá, bola prá 
lá... como sempre, o juiz parecia 
apitar tudo contra nós. O “Nome 
feio”, nosso atacante literalmente 
“plantado” na área, já reclamara 
pela 5ª vez de impedimento. De 
repente, o árbitro parou o jogo e 
quando se pensava que lhe daria 
um cartão vermelho, surpreendeu 
sob o olhar de todos os demais, 
chamando o atleta e indo às suas 
costas apenas olhar o número de 
sua camiseta. – O que foi seu juiz? 
Questionou o centroavante. O 
árbitro prontamente respondeu-
lhe: - Pensei que tu fosse o 
zagueiro do time adversário, tá 
sempre paradão na área... Quá, 
quá, quá, gargalharam os atletas.

Na sequência, o adversário 
deu um “pelotaço” nos peitos do 
nosso goleiro “Perolho” que tentou 

encaixar 
a bola com 
� rmeza, mas foi 
preocupante, pois � cara 
estendido no gramado. Até eu fui 
lá próximo para o atendimento 
com o saudoso massagista 
Valderino...Olhamos para a boca 
do “Perolho”, juro que vimos 
bolinhas de agnoline melecadas, 
uma a uma, descerem para o 
gramado encharcado pela chuva. 
O árbitro preocupado questionou: 
- O que houve professor? Respondi 
instintivamente: - Não deve ser 
nada, foi a 1ªvez que almoçou 
fora de casa! (Mais gargalhadas) 
e o meio campo “Feijão”, não se 
contendo falou em voz alta: - Mas 
também, o Perolho e o Nome Feio 
comeram quatro pratos lotados de 
agnoline cada um e ainda um pien 
de lambuja... (Risos e mais risos).

A partir dali, a torcida local, 
em cada bola que o “Perolho” 
encaixava contra o peito, gritava 
aos berros: - “Vai gumitá golero”!!!

Por um bom tempo, em outras 
viagens por aquelas bandas, 
quando falávamos em comer uma 
boa comida italiana, a maioria 
logo se expressava lembrando do 
“Perolho” ...“BÉQUIS”!!!!

Airto Francisco 
Gomes
escritor 
encantadense, 
integrante 
da Academia 
Literária do 
Vale do Taquari

Certo domingo, 

delegação do time do 
Encantado para um jogo de 
futebol que aconteceu de tudo 
em Fagundes Varela. Se havia 
coisa boa naquelas viagens da 
“Segundona” gaúcha, era sair 
pela manhã e almoçar nos fartos 

encaixar 
a bola com 
� rmeza, mas foi 
preocupante, pois � cara 
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5 ANOS

DOR
TRANSFORMADA EM 

AMOR
No dia 1º deste mês comemoramos o 

aniversário de 5 anos de atividade da 
Clínica Novo Começo em Encantado. 
O sentimento é de gratidão por tantas 
histórias ressignifi cadas, quase 1000 
vidas salvas. O sucesso alcançado 
até aqui é resultado do trabalho de 
muitas mãos. Temos a melhor equipe, 
53 pessoas trabalhando pelo mesmo 
ideal: salvar vidas!

Quando olhamos para trás, e 
lembramos do que nos motivou a 
começar, nosso coração transborda de 
amor e nossos olhos fi cam marejados 
em lágrimas. A emoção é muito 
grande.

Hoje, a clínica é reconhecida 
pelo trabalho que realiza e recebe 
pacientes de todos os cantos do 
Brasil e fora dele também. É a maior 
empresa no ramo de prestação de 
serviços da nossa cidade, gerando 
impostos e renda para outras 
atividades. No entanto, longe de ser só 
uma empresa, a clínica é um projeto 
de vida da nossa família, da equipe 
que faz parte disso e de todos aqueles 
que desse lugar já precisaram ou 
possam vir precisar.

Que Deus permita que possamos 
continuar fazendo o nosso melhor e 
dessa forma ajudar a fazer um Novo 
Começo na vida de todos aqueles que 
se perderam de si mesmos por causa 
da droga.

Gratidão ao Dr. Fábio Vitória, sócio 
do Eduardo Kuffel, aos colaboradores 
que fi zeram esta história ser realidade 
e a todas as famílias que confi aram 
e continuam entregando seus entes 
queridos aos nossos cuidados.

Que venham muitos e muitos 5 
novos anos, e que em todos os dias 
sejamos conduzidos, iluminados e 
abençoados por Deus!

Diretor Técnico Médico 
Dr. Fábio Brum Vitória
CRM 30639 - RQE 24288
Médico Psiquiatra (51) 9.9590-2153

(51) 3751-7155
(51) 3751-1350

clinicanovocomeco.com.br

A Clínica Terapêutica Novo Começo é especializada no tratamento da Dependência Química e Alcoolismo

FAMÍLIA: Eduardo, Ademir, Paula e Vinícius Dr. Fábio Vitória e Eduardo Kuffel
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16º edição do 
concurso 
está marcada 
para o dia 5 
de dezembro

Vale do Taquari     
tem representante no 
Mister Brasil CNB 2020 

Vanessa Paliosa 
jornalista

o bom-retirense 
Gilnei Leandro 
dos Santos de 

30 anos, que atualmente 
reside em Lajeado, estará 
representando o Vale do 
Taquari e o Rio Grande 
do Sul na 16º edição do 
concurso Mister Brasil 
CNB, que ocorrerá no dia 
5 de dezembro,no Distrito 
Federal (DF), em Brasília. 

Bancário, formado em 
Gestão Financeira com 
pós-graduação em Gestão 
Empresarial, DJ e produtor 
musical, Santos jamais 
imaginou participar de 
um concurso de beleza 
em nível nacional. “Fui 
convidado a representar 
nossa Lajeado no concurso 
Estadual e, no primeiro 
momento, não aceitei por 
medo, timidez. Porém, vi 
uma oportunidade para 
me desafiar, fazer algo 
“fora da caixa” e “lapidar” 
alguns pontos que 
gostaria de melhorar em 
mim, de crescer e de me 
desenvolver”, revela. 

Desde a infância 
precisou lutar, acreditar 
no seu potencial e correr 
atrás dos sonhos assim 
como é a realidade 
de muitas crianças 
brasileiras. “Espero 
representar todos aqueles 
que, como eu, nunca 
deixaram as dificuldades 
da vida abalar seus 
objetivos. Que seguiram 
lutando e acreditando 
em si próprios, não 
deixando as adversidades 
e as dificuldades da vida 
imporem o seu futuro. Eu 
tive uma infância difícil, 
que marcou, mas em 
nenhum momento me faço 
de vítima, mas sei que 
posso servir de inspiração 
para outras pessoas” 
acredita. 

Com apoio de familiares, 
amigos e parceiros, 
Santos vem se preparando 
intensamente para subir 
na passarela e dar o 
seu melhor para trazer 
o título e divulgar a 
Região. “É uma honra 
reapresentar nosso Vale 
do Taquari e o RS e sei da 
responsabilidade que é 

carregar esta faixa. Vai ser 
um grande desafio, mas 
estou muito entusiasmado, 
pois o concurso faz evoluir 
em todas as áreas da vida. 
Será fantástico conhecer 
pessoas e culturas de 
todos os cantos do país 
e poder levar o nome da 
nossa Região para todos”, 
conta. 

Para acompanhar a 
rotina do Mister Vale do 
Taquari é só segui-lo nas 
redes sociais Facebook, 
Instagram (@gilnei.
leandro) ou no “MobStar” 
(rede social do concurso) 
– nesta plataforma todas 
as curtidas, comentários 
e interação do público 
contam pontos. “Gostaria 
de aproveitar o espaço e 
agradecer a comunidade 
que tão carinhosamente 
está abraçando este 
desafio comigo. Se houver 
empresas ou pessoas 
físicas interessadas 
em serem parceiras 
ou patrocinadoras 
façam contato, pois 
todo o deslocamento, 
alimentação, hospedagem 
é custeada pelo candidato. 
Conto com o apoio de 
todos”, enaltece.  

“É uma honra 
reapresentar 
nosso Vale 
do Taquari e 
o RS e sei da 
responsabilidade 
que é carregar 
esta faixa. Vai 
ser um grande 
desafio, mas 
estou muito 
entusiasmado”

Gilnei leandro 
dos Santos

gilnei leandro dos 
santos, 30 anos, 
é natural de bom 

retiro do sul

FoToS: FeRnanda HeScHeR/MoiSÉS RuScHel
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

Bodas de Ouro
Meio século dividindo alegrias, conquistando e construindo com muito trabalho 

e suor uma história digna de ser comemorada. Foi assim nesse clima de total 
cumplicidade que o casal Ana Maria e Nadir Daltoé festejaram os 50 anos de união, no 
dia 26 de setembro. A celebração das Bodas de Ouro do querido casal reuniu familiares 
e amigos em uma festa íntima e animada no restaurante Casa Brandão.

Batizado 
No último sábado, dia 26 de setembro, foi realizado o batismo do Joaquim Stefenon 

Bagatini. A celebração ocorre na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Encantado. Ele 
é filho de Daniel Bagatini e Mariéli Stefenon Bagatini. 

ThianE LUiza FOTOgRaFia

Momento família 
Juliane e Marcelo 

Volken com os filhos 
Gabriel e Fernando, que 
completaram seis anos no 
dia 23 de setembro. 

VERi ERThaL FOTOgRaFiaAniversário 
A afilhada Dani e comadres Gisele e Paulo 

homenageiam a querida Vânia Maria Piccinini pelos seus 
62 anos. Felicidades! 
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À espera da Catarina
Os pais Bruna Schaefer da Silva e Gregory Sangalli e o mano Antônio 

aguardam ansiosos a chegada da Catarina. 

À espera do Heitor Luiz 
A mamãe Taís Catharina Amadori Bastianel e o papai Jacson Bastianel aguardam 

ansiosos a chegada do Heitor Luiz Amadori Bastianel.

ThianE LUiza FOTOgRaFia

Lívia 
A princesa da foto é a Lívia Gianni Bera, com 2 meses. Ela é filha de Evandra e 

Dirceu e mana do Otávio.

VERi ERThaL FOTOgRaFia

Um aninho I
Quem completou seu primeiro aninho de idade, no sábado 

(23), foi a pequena Renata de Ávila Werle. Ela recebeu o carinho 
especial dos pais Renato e Indra, dos avós e amiguinhos.

JUREmiR VERsETTi.

15 anos
A linda Letícia Fronchetti Tramontini comemorou seus 15 anos com um lindo ensaio 

fotográfico. Ela é filha de Melissa e Marino e mana da Ana Laura. Felicidades! 

VERi ERThaL FOTOgRaFia

Um aninho II 
Léo Santos de Brum completou 1 aninho de vida, no último dia 16 de 

setembro. Ele é filho de Vera e Adelino. Parabéns, Léo! 

VERi ERThaL FOTOgRaFia

ThianE LUiza FOTOgRaFia
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bigolin

Pai mole
Era noite de Natal. O garotinho olhou pela janela e disse, 

entusiasmado:
- Mãe, que carro bonito que o pai deu pra senhora!
E a mãe:
- Seu pai deu, é? Se eu fosse esperar pelo seu pai, eu não 

tinha nem você, meu filho.

Onde nasceu 
seu pai?

O grupinho de garotos está conversando. Diz o primeiro:
- Onde é que nasceu seu pai?
- Meu pai nasceu no Rio de Janeiro. E o seu?
- O meu nasceu no Recife.
- E o seu pai? - pergunta outro.
- Meu pai nasceu em São Paulo. E o seu?
- O meu pai nasceu em Pelotas.
E o outro, espantado:
- NOSSA! O meu nasceu INTEIRO!

Consultório Dentário
Único lugar onde o homem casado tem o direito de abrir 

a boca.

Verdade
Só as pessoas boas morrem cedo. As ruins casam-se 

cedo.

Genitália
A genitália por acaso é o órgão reprodutor dos italianos?

Sorte?
Um cara comenta numa roda:
- Imagine que esta noite eu sonhei que estava numa ilha 

deserta, e lá estavam: Cláudia Raia, Patrícia Pillar, Isadora 
Ribeiro, Cláudia Ohana... completamente peladas!

E alguém fala:
- Porra, meu... que chance , que sorte, hein?
- Sorte porra nenhuma! Eu era a Angélica, pô!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Cuidado pra não chutar o balde no trabalho, com chefes 
e autoridades. Também é recomendado tomar seu 
paracetaloka e não se meter em encrencas! 

Touro (21/4 a 20/5)
Cuide com mais atenção da saúde a partir de quinta-
feira, viu, meu cristalzinho! Mas nem só de derrotas será 
feita sua semana. Saturno retoma o curso direto e você 
pode alcançar resultados mais satisfatórios nos estudos. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Ajuste seus sonhos à realidade e pense bem antes de 
tomar atitudes que podem afetar suas posses. Também 
pode rolar treta com a galera a partir de 1 de outubro.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Você pode alcançar conquistas importantes e elas 
devem repercutir de forma positiva no convívio com 
os parentes e a pessoa amada. Porém, Marte, nosso 
reizinho pistola, dá o ar da graça e arranja treta com 
Saturno.

Leão (22/7 a 22/8)
No amor, Setembro termina em grande estilo na sua 
vida sentimental. Vênus tá no seu signo e tá puro 
amorzinho com Marte. Quem tá na pista pode conhecer 
ou rever aquele crush perfeito sem defeitos e engatar 
um romance cheio de desejo. Porém, infelizmente, as 
boas vibes não devem se estender ao trabalho. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Na vida profissional, Mercúrio promete potencializar sua 
comunicação. Vai dar bom! Você vai se destacar mais 
se fizer seu marketing pessoal. As melhores influências 
estão reservadas para o amor. Vênus, apesar de estar 
no seu inferno astral, dá um encontro com Marte.

Libra (23/9 a 22/10)
Libra, sua semana terá altos e baixos. Vênus fecha 
parceria com Marte e garante que momentos felizes 
vão marcar presença nos contatinhos, na paquera, no 
romance e na intimidade. 

Escorpião (23/10 a 21/11)
A boa notícia é que Mercúrio está no seu signo e vai dar 
uma forcinha pra você se destacar no trabalho. Vênus e 
Marte também fecham na parceria antes da virada do 
mês e prometem mais criatividade e disposição, além de 
sucesso em negociações.  

Sagitário (22/11 a 21/12)
Conversas por aplicativos e redes sociais vão promover 
aproximações e sentimentos intensos podem brotar por 
alguém que tem sua vibe. Credo, que delícia! 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Quem já tem um mozão, esta semana o clima da 
intimidade aumentará. Na sexta, esse clima ganha 
reforço com a chegada de Vênus na sua casa 9. E o 
planeta do amor chega trazendo promessas positivas, 
news e boas surpresas! 

Aquário (21/1 a 19/2)
Tá fácil pra você se meter em rolos e situações 
complicadas. Tirando isso, a semana está muito boa para 
você, viu? Mercúrio incentiva a ousar mais no trabalho e 
mostrar seus talentos para se destacar! 
 
Peixes (20/2 a 20/3)
Os astros prometem um período de estabilidade 
emocional, superações e colaboração com o mozão. 
Na sexta, Vênus desembarca no lado oposto do seu 
Horóscopo, fortalecendo ainda mais a união com o 
mozão. 


