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ENCANTADO
538 confi rmados
516 recuperados

10 em isolamento
1 internado UTI

11 mortes
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Rádio Encantado 
realiza primeiro 

debate entre 
Conzatti e Enoir | 3

UTI Covid-19 é 
transferida para 
o novo prédio do 
hospital
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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: 2.514
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Diogo Daroit Fedrizzi
JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 9398
diogo@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

OBITUÁRIO 2/10/2020 A 8/10/2020

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 JO

EVANDRO KLEIN, diretor 
do Hospital Santa Terezinha, 
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

“Com a 
implantação

dos cinco leitos 
UTI-Covid, 
conseguimos
salvar muitas 

vidas”

CONSERVADORES
PERSEGUIDOS

O Brasil é um país 
conservador. 
Em sua maioria, 

nosso povo preza pela 
manutenção da ordem 
social, estruturada há 
muitos séculos no tripé 
religião, de grande maioria 
cristã, comunidade 
local, como reduto de 
convívio e participação, 
e família, essa a grande 
base de desenvolvimento 
de qualquer civilização. 
De modo geral, os 
conservadores defendem, 
ainda, a liberdade política, 
econômica e a ordem, 
especialmente moral. Esse 
espectro social luta por 
uma igualdade político-
jurídica, que equipara 
todos os cidadãos, 
fator fundamental 
para o crescimento 
pro� ssional e ascensão 
na carreira de qualquer 
pessoa que assuma sua 
autorresponsabilidade, 
diferente do praticado 
pelo Estado patriarcal, que 
cria a vitimização através 
do populismo.

Porém, nos últimos 
tempos, ser conservador 
no mundo se tornou 
cada vez mais difícil. 
Com pautas progressistas 
que pretendem acabar 
com esses pilares 
que sustentaram 
por anos nossa soci-
edade e alavancaram 
a pujança dos EUA, 
grupos terroristas, 
como o Antifas e o 
Black Lives Mat-ter, 
promovem quebra-
quebra e agressões, sob 
aplausos de intelectuais 
e artistas. Tudo isso 

regado com recursos 
de globalistas, como 
George Soros, que, 
só para o BLM, doou 
mais de U$ 30 milhões 
esse ano. Somam-se 
a esses criminosos as 
facções que disputam 
há anos o comando 
do narcotrá� co na 
América Latina, como 
o PCC e o Comando 
Vermelho, que também 
se unem a políticos de 
esquerda e levam ao 
Congresso pautas de 
liberação das drogas, 
permissão do abor-to, 
além da ideologia de 
gênero para crianças, 
contrariando a biologia 
e interferindo na 
criação dos nossos 
� lhos, que, na visão 
deles, são propriedade 
do Estado. De modo 
sorrateiro, esses 
progressistas, que 
querem acabar com essa 
estrutura da sociedade, 
estão agindo também 
nas redes sociais com 
per� s anônimos, como 
o grupo Sleeping 
Giants, que se diz lutar 
contra discursos de 
ódio, mas incentiva 
empresas a não mais 
patrocinarem ativistas 
conservadores, como 
� zeram com o professor 
Olavo de Carvalho. 
Algumas companhias 
sucumbiram a essa 
pressão e aderiram a 
esse boicote, como a 
Uber BR, o McDonalds, 
o IFood e a PayPal e 
merecem retaliação 
comercial dos que 
lutam contra essa 
injustiça. 

E, assim, sem espaço 
na imprensa e sofrendo 
ataques da turma do 
politicamente correto, 
a maioria silenciosa 
vai assistindo o 
conservadorismo ser 
atacado de forma vil, 
sem esboçar qualquer 
reação. Precisamos lutar 
contra essa ditadura das 
minorias e fortalecer os 
valores morais da soci-
edade ou, em breve, 
não teremos nem o 
direito de educar nossos 
� lhos...

02/10 – Doilio Badin, 76 anos.
Cemitério Municipal de Relvado. Funerária Arezi.

03/10 – Elecir Maria Bertuol, 69 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

05/10 – Anair Versetti Zilio, 69 anos.
Cemitério Municipal de Vespasiano Corrêa. Funerária Pezzi.

05/10 – Lídia Zanetti Mezzaroba, 88 anos.
Cemitério Municipal de Vespasiano Corrêa. Funerária Rosolen.

06/10 – Dorvalino Rosolen, 90 anos.
Cemitério de Vespasiano Corrêa. Funerária Rosolen.

06/10 – Antonio Pedro Zanuzo, 83 anos.
Cemitério São Roque, Vespasiano Corrêa

MULTA DO ESTACIONAMENTO

Leitor/ouvinte do Jornal Opinião e da Rádio Encantado relata que, na 
última sexta-feira (2), por volta das 17h, estacionou seu carro no centro 
de Encantado para pagar um boleto em um determinado estabelecimento. 
Quando saiu para pagar o estacionamento, não havia mais nenhum atendente, 
vindo a cobrança de R$ 20,00 de multa. “Não sou contra o estacionamento 
rotativo, mas tem que ter uma organização muito melhor para o negócio � uir”, 
comenta.

BURACOS NA RODOVIA

Usuários da rodovia ERS 425, no bairro Auxiliadora, em Encantado, 
reclamam dos enormes buracos que apareceram na pista. Segundo eles, há 
registro de vários danos em veículos.
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ELEIÇÕES 2020PROGRAMA VAI AO AR NESTE SÁBADO, ÀS 9H30MIN

Conzatti e Enoir frente a frente no 
primeiro debate da Rádio Encantado
Os dois candidatos 

ao governo 
de Encantado 

estarão frente a frente, 
neste sábado (10), 
no estúdio da Rádio 
Encantado. Adroaldo 
Conzatti, da Coligação 
Somos Todos Encantado 
(PSDB, PTB, PDT, PSL, 
PSB, DEM), e Enoir 
Cardoso, da Coligação 
Juntos Somos Mais 
Fortes (PP-MDB), 
participam do primeiro 
debate organizado 
pela emissora, a 
partir das 9h30min. 
A previsão é de duas 
horas de duração, com 
transmissão em áudio 
pelo AM 1580, aplicativo 
e site rdencantado.com.
br, além de imagem em 
vídeo pelo Facebook da 
Rádio Encantado.

Produzido pelo 
departamento de 
jornalismo da rádio, o 
debate será dividido em 
cinco blocos. O formato 
prevê uma pergunta da 
emissora, oito perguntas 
livres entre os candidatos 
a partir do sorteio de 
temas específicos e 10 
perguntas livres.

Na segunda-feira 
(5), o roteiro foi 
apresentado às duas 
coligações. Também 
foram repassados 14 
temas propostos pelos 
jornalistas e radialistas 
do Grupo Encantado de 
Comunicação (GECom). 
Destes, oito serão 
sorteados no momento 
do debate. 

Os temas são 
os seguintes: 
atendimento na saúde, 
imigrantes, enchentes, 
pós-pandemia, 
secretarias, servidores 
públicos, tecnologia, 
empreendedorismo, 
ações para a 
terceira idade, ações 
para a juventude, 
desenvolvimento 
econômico, finanças, 
projetos para o interior e 
infraestrutura urbana.

O ROTEIRO
1º BLOCO:
>> Uma pergunta da emissora: Por que eu 

quero administrar o município de Encantado? 
>> QUATRO perguntas entre os candidatos 

a partir de QUATRO temas específicos 
(definidos pela emissora) e sorteados na 
hora (2 perguntas para cada candidato, com 
réplica e tréplica);

2º BLOCO
>> QUATRO perguntas entre os candidatos 

a partir de QUATRO temas específicos 
(definidos pela emissora) e sorteados na 
hora (2 perguntas para cada candidato, com 
réplica e tréplica).

3º BLOCO
>> QUATRO perguntas livres entre os 

candidatos (2 perguntas para cada candidato, 
com réplica e tréplica).

4º BLOCO
>> QUATRO perguntas livres entre os 

candidatos (2 perguntas para cada candidato, 
com réplica e tréplica).

5º BLOCO
>> DUAS perguntas livres entre os 

candidatos (1 pergunta para cada candidato, 
com réplica e tréplica).

>> Despedida/Avaliação: 2 minutos para 
cada candidato.

TEMPOS

• 30 segundos 
pergunta

• 2 minutos resposta
• 1 minuto réplica
• 1 minuto tréplica

ESTÚDIO DA RÁDIO 
ENCANTADO 
RECEBE OS 
CANDIDATOS 
NA MANHÃ DO 
SÁBADO (10)

COMO 
ACOMPANHAR

> No rádio AM 1580
> No site rdencantado.com.br
> No aplicativo
> Na live do Facebook

GRUPO ENCANTADO 
DE COMUNICAÇÃO

cobertura 
eleições 2020

PATROCÍNIO

ENTREVISTAS
O programa Bom Dia 

Região dos Vales está 
realizando, a partir das 8h, 
uma série de entrevistas 
com os candidatos a 
prefeito dos municípios 
da região. A pauta trata 
da vida pessoal e política 
dos postulantes ao 
cargo. Já foram ouvidos 
representantes de 
Encantado, Roca Sales, 
Vespasiano Corrêa, Muçum 
e Coqueiro Baixo. Nesta 
semana também foram 
entrevistados os candidatos 
a vice de Encantado.CONZATTI E ENOIR
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DE OLHO EM ROCA

Sessão da Câmara é 
antecipada para dia 13

A sessão do legislativo que estava marcada para 
o dia 19 de outubro foi antecipada para a próxima 
terça feira(13), a partir das 19h. A antecipação se 
deve a necessidade de aprovação do projeto de lei 
042 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício � nanceiro de 2021 e que deve ser 
aprovado até o dia 15.  O projeto passou por análise 
ontem na Comissão de orçamento e � nanças.

Prazo para 
encomendas 
de alevinos 
encerra hoje

Produtores rurais 
interessados em fazer a 
encomenda de alevinos 
devem comparecer até 
hoje(9) no escritório 
da Emater para fazer 
o pedido. A entrega 
dos alevinos está 
prevista para o dia 
20 de outubro. Mais 
informações podem ser 
obtidas através do fone 
Whats: 9 9825 8498.

Integrantes da Liga 
participam de sessão 
do legislativo

Geísa Dal Magro e Silvana Klauk, integrantes 
da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer de 
Roca Sales, participaram na última segunda - feira, 
da sessão ordinária na Câmara de Vereadores. 
Além de uma prestação de contas das atividades 
realizadas durante o ano, foi feito o convite para a 
comunidade participar das ações do Outubro Rosa 
e Novembro Azul que têm como objetivo chamar a 
atenção para a importância da prevenção ao Câncer 
de Mama e Próstata. Como não será possível a 
realização de eventos devido a pandemia as ações se 
concentram na comercialização de máscaras faciais 
e camisetas alusivas. Durante a sessão o presidente 
do Legislativo, Adriano Horbach, fez a entrega de 
tampinhas plásticas. Desde o inicio desta campanha 
já foram arrecadados 740 quilos de tampas. O valor 
arrecadado com a venda foi de R$ 1,050,00.

Elecir Maria Bertuol

Existem pessoas que não 
deviam morrer e mereciam 
ter o visto de permanência 
renovado inde� nidamente. 
Um mundo tão escasso 
de nobreza tinha que ser 
poupado de tamanho 
desperdício.

Difícil entender a 
morte com seus critérios 
de seleção extremamente 
aleatórios.

Por isso, querida amiga 
Elecir, companheira de 
vida e de tantas jornadas 
musicais, estamos 
atordoadas com tua rápida 
partida. Nossos corações 
se encontram repletos de 
um imenso vazio. Não 
pudemos estar presentes, dar um 
abraço, tampouco � car por perto. 
Foi impossível fazer algo por ti.

Logo contigo, amiga, que 
jamais � caste indiferente diante do 
sofrimento dos outros. 

Subtraídas da tua presença, 
estamos inconformadas, mas na 
força e na união nos alentamos para 

recomeçar. E, pela tua memória, 
prometemos cantar ainda mais alto 
e mais forte, celebrando alegrias e 
tocando almas com o doce poder 
da música. 

Foi um privilégio ter convivido 
contigo. Ter conhecido esse lado 
humano e maravilhoso, que 
ostentavas com uma simplicidade 

inigualável. Contigo 
vivemos uma profunda 
experiência de amor e 
generosidade. Vivias do 
bem que realizavas. Fazias 
a santidade acontecer, 
sem manchetes e sem 
publicidade, emprestando 
teus passos para que Deus 
pudesse caminhar pelo 
mundo.

É justo agora que 
descanses.

Quem perfumou 
muitas vidas com ternura 
e bondade, recebe o único 
troféu que salva: uma 
consciência em paz e feliz, 
reconhecimento divino por 
uma amorosa trajetória de 

vida.
Aos teus familiares nosso olhar 

fraterno. 
A ti, querida amiga, nosso 

louvor e 23 pares de mãos, unidas 
num comovido, longo e demorado 
aplauso.

 Homenagem do Coral AABB 
Vida e Canto.

GRUPO DO  Coral AABB Vida e Canto.

ja foram arrecadados 740 quilos

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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POESIA
ELEIÇÃO
Não votarei em ninguém
Que cometa assassinatos com a Língua Portuguesa
Que não tenha a certeza
Da diferença que há entre assento e acento
Que diz que foi a um “conserto”
Quando na realidade o conserto é do sapato
Porque concerto de fato é um concerto musical!
Não votarei em ninguém que fale com um erre só
Que cometa erros crassos
E que acredite que abraços são garantia de voto!
A pronúncia é corrigida no ensino fundamental
Não será meu candidato quem se mostrar tão devoto
Que na vida não vi igual
Quem quiser pregar moral e ofereça garantias
A todo eleitorado do que não fará no final!
Tenho visto candidatos tão belos em fotografias
Porque tem assessor para imagem
Eu penso que a maioria deveria contratar
Um assessor de linguagem!
Não estou falando em estudo, nem diploma de doutor
Estou falando em corrigir o que tem de deficiência
Porque se não tem certeza da diferença que há
Entre censo e bom senso, corre o risco de escrever
Que vai à cessão da câmara que significa ceder
E pode ser que o eleitorado demore pra compreender!
Não votarei em ninguém que cometa assassinatos 
Com a Língua Portuguesa
Porque eu quero ter certeza do que o meu candidato
Está pretendendo fazer!
Não votarei em ninguém que cometa assassinatos
Com a Língua Portuguesa
Que não saiba a diferença que há entre paço e passo
Que acredite que eleição se ganhe ajustando preço
E distribuindo abraços!

Lígia Maria Scarello 
poetisa encantadense

Liga retoma 
atendimento

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de 
Encantado retoma os atendimentos na quinta-
feira (15) na sede da entidade, em horário normal. 
A diretoria comunica que todos os cuidados de 
prevenção ao coronavírus serão tomados para 
receber as pessoas.

Abandono de emprego

A Empresa CBR Indústria e Comércio 
de Couros Ltda de Roca Sales solicita 
o comparecimento do Sr. Bruno 
Flores Arrugueti, CTPS nº 3090325, 
série 00050, no prazo de 48 horas a 
contar desta publicação, sob pena de 
ficar rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do 
ART.482 da CLT.

Roca Sales, 9 de outubro de 2020.

Foi construída pela secretaria de Obras Públicas, em parceria com o Grupo de Barranqueiros, formado 
por cerca de 80 integrantes, uma nova rampa de Jet ski na Praia do Picão, no Porto Quinze. A que existia 
anteriormente foi totalmente destruída pela força da água na última enchente. A nova rampa terá 10 x 6 
metros, a anterior era de 10 x 4. A nova rampa recebeu uma pintura. No local também foram instaladas lixeiras.

ENCANTADO

NOVA RAMPA DE JET SKI 
NA PRAIA DO PICÃO

rampa terá 10 x 6 metros

A segurança na malha 
rodoviária estadual 
será reforçada a partir 
desta sexta-feira (9/10), 
com a reativação 
de controladores de 
velocidade em 12 
estradas gaúchas. 
Conhecidos como 
pardais, os dispositivos 
irão monitorar 93 
faixas de tráfego. Além 
desses aparelhos, foram 
implantadas 25 câmeras e 
25 dispositivos leitores de 
placas, que irão auxiliar 
no rastreamento de 
veículos roubados.

O governo do 
Estado está investindo 
R$ 5,8 milhões na 
manutenção e operação 
dos equipamentos, que 
serão realizadas pelas 
empresas Perkons e 
Fiscaltech, vencedoras 
do pregão eletrônico. 
Os contratos têm 
validade de dois anos, 
podendo ser prorrogados 
por igual período, 
e são fiscalizados 
pelo Departamento 
Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer) – 

autarquia vinculada à 
Secretaria de Logística e 
Transportes.

“O principal objetivo 
é educar os motoristas, 
fazendo com que eles 
reduzam a velocidade 
nos locais onde os 
estudos apontam maior 
risco de acidentes”, 
afirma o secretário Juvir 
Costella. “O nosso foco é 
preservar vidas acima de 
tudo”, reforça.

A Perkons receberá 
R$ 3,9 milhões pela 
fiscalização eletrônica 
nas sete estradas e 
pelas 16 câmeras e 16 
dispositivos leitores de 
placas implantados. 
Para a Fiscaltech, foi 
destinado R$ 1,9 milhão 
para o monitoramento 
de 25 faixas de tráfego. 
Além disso, a empresa 
é responsável por 
nove câmeras e nove 
dispositivos com leitores 
de placas.

“Apesar de os trechos 
serem divulgados e 
de as rodovias serem 
sinalizadas, não citamos 
os quilômetros exatos 

ESTADO

Pardais voltam a operar nas 
rodovias estaduais do RS a 
partir desta sexta

onde estão os pardais, 
que são equipamentos 
discretos. A finalidade 
é preservar a segurança 
dos usuários”, explica o 
diretor-geral do Daer, 
Luciano Faustino.

O dirigente explica 
que o diferencial 
dos contratos são os 
dispositivos leitores 
de placas, também 
chamados de OCRs 
(sigla em inglês para 
“optical character 
recognition”). Eles 
cruzam os dados 
dos veículos com 
as informações da 
Secretaria da Segurança 

Pública (SSP) do Estado.
“O sistema emite um 

alerta sonoro quando 
é identificada alguma 
irregularidade. Dessa 
forma, os agentes do 
Comando Rodoviário 
da Brigada Militar 
(CRBM) podem 
abordar indivíduos 
suspeitos”, explica 
Faustino, acrescentando 
que esses equipamentos 
estão próximos de 
postos policiais. “É mais 
uma ferramenta que 
o Estado disponibiliza 
para combater a 
criminalidade”, 
acrescenta.

Os pardais irão monitorar 93 faixas de 
tráfego em 12 estradas gaúchas

DIVULGAÇÃO DAER
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Eleições de Encantado
A BATALHA JURÍDICA PP X PSDB

Posicionamento do PSDB, 
Joanete Cardoso Masiero, 
sobre a coligação PSDB-
PTB

A coordenadora geral da Coligação 
Somos Todos Encantado, Joanete Cardoso 
Masiero, em nome do PSDB, comentou 
as circunstâncias que culminaram com a 
formação da Coligação de diversos partidos 
engajados na campanha de reeleição do 
prefeito Conzatti. Lembrou que o PSDB foi 
convidado pelo chamado G5 (PTB, MDB, 
PDT, PSB e PT) para conversar sobre o 
consenso em Encantado, juntamente com 
os demais partidos. Disse que, “aceitamos 
essa proposta de diálogo, pois entendemos que 
o objetivo era de construir um proposta de 
desenvolvimento para Encantado, motivados 
pelo pensamento de avançar visando o futuro 
e especialmente proporcionar maior qualidade 
de vida para nossa gente.” Como o consenso 
não foi possível, conforme Joanete Masiero, o 
partido atendeu ao apelo de permanecer nas 
conversações visando uma composição para a 
indicação dos candidatos a prefeito e vice nas 
eleições deste ano. Relatou que, nos contatos 
� cou evidenciado que pela compreensão dos 
êxitos da gestão e liderança, seria normal a 
indicação do prefeito Conzatti à reeleição, com 
a escolha consensual entre os quadros do G5, 
do candidato a vice-prefeito.

Das trocas de ideias e informações, � cou 
acordado que seria aguardada a de� nição do 
nome na formação da chapa no cargo de pré-
candidato a vice - prefeito, até o prazo � nal das 
convenções partidárias. Vencida a etapa das 
convenções, os partidos envolvidos passaram 
a outra etapa a de estruturar as propostas 
e projetos para o futuro de Encantado. 
Segundo Joanete Masiero, a estratégia de 
toda a mobilização, sempre foi no sentido 
de continuar avançando no debate sobre 
programas de desenvolvimento econômico e 
social, buscando oferecer oportunidades para 
as pessoas, através do estímulo à geração de 
emprego e renda. Observou que a motivação 
e as discussões da coligação sempre foram 
na construção de propostas e não em termos 
de nomes e distribuição de secretarias e 
cargos. “Estamos satisfeitos com a coligação 
que compomos, com o PTB, PDT, PSL, PSB 
e DEM. Os propósitos são convergentes, 
para consolidar uma forma de administrar 
através da gestão responsável e austera. É o 
compromisso dos partidos da coligação, de 
trabalhar pela redução dos custos da máquina 
pública, com a administração pública usando 
os recursos da melhor maneira possível para o 
bem da comunidade”. E concluiu: ”As verbas 
à disposição da municipalidade são de todos 
e devem ser aplicados em benefícios e serviços 
públicos para toda a população”.

“A (ir)responsabilidade do eleitor: quem vê eleição como campeonato de futebol ou BBB não vai cobrar, 
exigir e no futuro não lembrará nem o nome do eleito. E sofrerá as consequências da sua decisão”

A eleição de 
Encantado 
não vai deixar 

ninguém morrer 
de tédio. As duas 
coligações estão se 
engal� nhando numa 
batalha jurídica que 
fomenta incompressíveis 
tertúlias jurídicas, 
inalcançáveis aos pobres 
mortais. De um lado os 
adversários do prefeito 
Adroaldo Conzatti 
que entendem não 
haver condições legais 
para a manutenção da 
sua candidatura. De 
outra parte, os seus 
defensores que a� rmam 
serem as iniciativas na 
Justiça apenas o “jus 
sperniandi” (o direito de 
espernear).Ainda tem 
uma ação do Ministério 
Público Eleitoral. Eis os 
melhores momentos da 
semana:

1º ATO
No dia 27 de 

setembro, a Coligação 
Juntos Somos Mais 
Fortes (PP e MDB) 
propôs na 67ªZona 
Eleitoral – Comarca de 
Encantado,uma Ação 
de Impugnação de 
Registro de Candidatura 
de Adroaldo Conzatti 
(PSDB), candidato à 
prefeito,assinada pelo 
advogado Wagner 
Vidal. A justi� cativa 
é que existe uma 
condenação do prefeito 
Adroaldo Conzatti 
numa Ação Civil 
Pública de Improbidade 
Administrativa, que 
tramita no Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília. O 
objeto dessa Ação é 
de um fato de 1994, 
quando o então prefeito 
Conzatti, na época no 
PMDB, editou uma 
publicação da Prefeitura 
que foi considerada 
“propaganda eleitoral” 
não permitida pela 
legislação, com relação 
à campanha eleitoral de 
1996.

2º ATO
No dia 5 de outubro, 

com a alegação 
de que o prefeito 
Adroaldo Conzatti 
está condenado com a 
suspensão dos direitos 
políticos por ato 
doloso de Improbidade 
Administrativa, (no 
STJ), o Ministério 
Público Eleitoral da 
Comarca de Encantado 
também interpôs uma 
Ação de Impugnação 
de Registro de 
Candidatura de 
Adroaldo Conzatti 
(PSDB), na 67ª Zona 
Eleitoral. O pedido 
é assinado pelo 
promotor de Justiça 
Eleitoral, André 
Eduardo Schröder 
Prediger.

3º ATO
Em 6 de outubro, 

os advogados do 
prefeito Conzatti 
apresentaram duas 
ações contestações 
na Comarca de 
Encantado: uma 
contra a Ação de 
Impugnação proposta 
pela Coligação PP-
MDB, solicitando que a 
Ação seja considerada 
improcedente. A 
defesa é � rmada pelos 
advogados Anderson 
Alarcon e Guilherme 
Rodrigues Carvalho 
Barcelos, de Barcelos 
Alarcon Advogados, 
que possui escritórios 
em Brasília, São Paulo 
e em Maringá (PR). 
Os mesmos advogados 
ingressaram com 
outra contestação 
na mesma 67ª Zona 
Eleitoral propondo que 
a Ação de Impugnação 
de Registro de 
Candidatura de 
Adroaldo Conzatti 
proposta pelo 
Ministério Público 
Eleitoral, através do 
promotor André 
Prediger, também 
seja considerada 
improcedente.

DUAS SITUAÇÕES
Para se entender: Conzatti 

responde uma Ação Civil 
Pública de Improbidade 
Administrativa que está no 
STJ, em Brasília. Agora deve 
responder por outras duas 
Ações que foram propostas na 
67ª Zona Eleitoral – Comarca 
de Encantado. Nestas duas 
Ações na primeira instância da 
Justiça Eleitoral de Encantado, 
até o fechamento dessa coluna, 
na tarde de ontem, ainda se 
aguardava a manifestação 
da Juíza Eleitoral, Jacqueline 
Bervian. A juíza deve decidir se 
aceita as Ações de Impugnação 
da Coligação do PP-MDB e do 
Ministério Público Eleitoral, 
impugnando a candidatura 
à reeleição do prefeito ou as 
considera “improcedentes”. Em 
ambos os casos, caberá recurso 
a instâncias superiores. Em caso 
de condenação, certamente a 
Coligação do prefeito Adroaldo 
Conzatti entrará com pedido 
de efeito suspensivo, para que 
seja permitido que concorra 
normalmente na eleição de 15 
de novembro.

DECISÕES
De um modo geral em casos 

de impugnações de candidatura 
a Prefeito, dependendo se 
antes ou após a eleição e 
diplomação, a Justiça Eleitoral 
poderá determinar a troca 
dos candidatos impugnados, 
nova eleição ou assume o 
candidato a vice-prefeito. A 
impugnação de� nitiva de 
uma candidatura só ocorre 
com o “Transito em Julgado” 
quando na condenação não 
caberá mais recursos, até na 
última instância, como ocorre 
no regramento jurídico em 
processo de qualquer natureza. 
Portanto, a campanha eleitoral 
de Encantado deve aguardar 
os novos lances que serão 
protagonizados nos graus 
da hierarquia judiciária. A 
começar com a decisão na 
Justiça Eleitoral da Comarca 
de Encantado decretando 
a impugnação ou não da 
candidatura de Conzatti, 
mesmo com direito a recursos. 
Ou a eleição  ainda espera 
por decisões nos tribunais 
superiores de Brasília.
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ENCANTADO

sede está 
localizada 
no Centro 
Empresarial ACI-E, 
em Encantado

ACI-E organiza Núcleo de 
Jovens Empreendedores
A Associação Comercial e Industrial de Encantado 

(ACI-E) trabalha na organização de mais um 
núcleo setorial, o de Jovens Empreendedores. 

Conforme a executiva Bernardete Rissi, o objetivo 
da entidade, que já conta com o Núcleo de Mulheres 
SuperAção e o Núcleo Saúde do Vale, é estimular e 
desenvolver novas lideranças na comunidade. “Além de 
gerar competitividade para as nossas empresas, fazendo 
com que o empreendedor se desenvolva”, acrescenta.

A primeira atividade está agendada para o dia 22 de 
outubro, com a reunião de sensibilização e a live com o 
especialista em computação, Eduardo Pittol. O grupo 
ainda está na fase de formação, com foco na mobilização 
de participantes.  O limite de idade é de 35 anos. Entre os 
jovens con� rmados estão os bancários César Bagatini, 25 
anos, e Douglas Coferi, 24, e os empresários Anderson 
Castoldi, 27, e Alana Paini, 25.

Segundo Bagatini, que é colaborador do Sicredi 
Região dos Vales, uma das propostas do Núcleo 
é aprimorar o conhecimento e desenvolver o 
relacionamento associativo por meio da conexão entre 
jovens líderes em seus negócios. “É uma oportunidade 
para a troca de experiências, networking, promoção 
de novos negócios e de ações voltadas ao público 
empreendedor jovem do município de Encantado”, 
comenta.

“O convite é direcionado para os jovens que estão 
querendo abrir o seu negócio e para aqueles que já estão 
empreendendo”, reforça Alana, da empresa de alimentos 
congelados, Piatto Bello. A jovem vive a expectativa de se 
aproximar de pessoas, culturas e negócios novos. “Busco 
um conhecimento maior, que traga benefícios para a 

minha empresa. Com o Núcleo queremos formar jovens 
com capacidade e conhecimento em empreendedorismo 
para poder interagir com a sociedade, tornando-se 
pro� ssionais mais valorizados”, argumenta. 

Anderson Castoldi, da empresa Cristel, destaca que 
outro projeto do Núcleo, além de ações internas voltadas 
para os próprios integrantes, é promover eventos abertos 
com pro� ssionais. Já Douglas Coferi, do Sicredi Região 
dos Vales, acredita no crescimento mútuo entre os 
participantes.

Sensibilização
A reunião de sensibilização do Núcleo de Jovens 

Empreendedores da ACI-E está marcada para o 
dia 22 de outubro, às 19h. O palestrante convidado 
é o encantadense Eduardo Pittol, cientista da 
computação e fundador da empresa Aztec, com 
sede em Lajeado. A trajetória pro� ssional de Pittol 
também inclui as experiências como facilitador 
no programa Techstars Startup Weekend e 
idealizador do Taquari Valley, além do cargo de 
diretor de tecnologia e inovação da Associação 
Comercial e Industrial de Lajeado. “O Eduardo 
Pittol vai nos apresentar seus conhecimentos na 
área de tecnologia, além de nos trazer questões que 
permeiam os primeiros passos de uma empresa. 
A live será num tom de conversa para que a gente 
possa entender como ele deu os primeiros passos 
para ser empreendedor”, a� rma Cesar Bagatini. 

Os interessados em participar podem contatar 
a ACI-E pelo telefone 51.3751.2255 (também é 
Whatsapp). DOUGLAS COFERICÉSAR BAGATINI

ALANA PAINI ANDERSON CASTOLDI

Polo de Encantado oferece desconto 
para inscrição na pós-graduação EAD 
Univates

A Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (ACI-E) 
mobiliza a comunidade para 
aproveitar o desconto de 50% na 
taxa de inscrição dos cursos de pós-
graduação do polo EAD da Univates. 
“É uma excelente oportunidade 
para nossas empresas qualificarem 
a sua equipe de trabalho”, destaca a 
executiva da ACI-E, Bernardete Rissi. 
“São programas de especialização 
de nível superior, de educação 
continuada, para complementar e 
atualizar a formação acadêmica”.

Os cursos EAD que estão 
à disposição são os seguintes: 
Especialização em Fitoterapia Clínica, 

Especialização em Docência na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, Especialização 
em Tecnologias Digitais e 
Personalização da Educação, MBA em 
Finanças & Controladoria (3ª edição) 
e MBA em Liderança e Coaching (2ª 
edição).

Para garantir o desconto, a 
inscrição deve ser feita pelo 
link: https://www.univates.br/
poloencantado

A parceria entre ACI-E e Univates 
para instalação do polo EAD foi 
firmada em março de 2018. A sede 
está localizada no Centro Empresarial 
ACI-E, em Encantado.

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Reunião está agendada para o dia 22 de outubro
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ELEIÇÕES 2020Pleito eleitoral ocorre no dia 15 de novembRO

Reportagem segue até a página 10

TSE divulga os perfis dos 
candidatos a prefeito e vice
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já 

disponibilizou informações sobre as 
candidaturas registradas para as eleições 

municipais deste ano. No sistema é possível acessar 
dados detalhados sobre a situação dos candidatos, 
dos bens declarados à justiça eleitoral e as prestações 
de contas dos concorrentes. Também há dados sobre 
o nome do candidato, nome que usará na urna, 
número, partido, coligação, ocupação, site, limite de 
gastos de campanha, proposta de governo, além de 
eventuais registros criminais.

Ao analisar os dados dos candidatos dos 
municípios de Encantado, Roca Sales, Muçum, 
Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, 
Relvado e Vespasiano Corrêa, é possível perceber que 
o partido que mais tem candidatos é o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). A faixa etária dos 
postulantes até o dia da eleição varia dos 26 aos 80 
anos, sendo que o candidato mais jovem está em 
Muçum e o mais idoso em Encantado. Quanto ao 
grau de instrução, 12 dos candidatos a prefeito e vice 
possuem ensino superior completo e um apenas lê e 
escreve. 

Quanto a reeleição, a Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) 
realizou um levantamento com os prefeitos gaúchos 
e constatou que dos 497 gestores, 392 assumiram 
o cargo na última eleição, em 2016, e estão aptos a 
disputar o segundo mandato. No entanto, nem todos 
irão encarar às urnas.  291 prefeitos manifestaram 
interesse na reeleição, o que representa 74% dos 
gestores aptos. Conforme a entidade, este é um dos 
maiores índices de busca pela reeleição para a chefia 
do executivo municipal. Na última eleição, menos da 
metade dos prefeitos e prefeitas concorreram. Dos 
municípios de circulação do Jornal Opinião, para o 
pleito de 2020, os gestores de Encantado, Roca Sales, 
Nova Bréscia e Coqueiro Baixo tentam a reeleição. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

ENCANTADO

COLIGAÇÃO SOMOS 
TODOS ENCANTADO 

PDT / PSL / PSB / PSDB / PTB / DEM

COLIGAÇÃO JUNTOS 
SOMOS MAIS

MDB/PP

Prefeito: Adroaldo Conzatti
Data de nascimento: 05/03/1940
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Prefeito 
Total em bens: R$2.640.373,96

Vice-Prefeito: Jonas Calvi
Data de nascimento: 19/06/1977
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Advogado
Total em bens:  R$378.188,13

Prefeito: Enoir Agostinho Cardoso
Data de nascimento: 19/12/1981
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Outros
Total em bens: R$198.359,22

Vice-Prefeito: Celso Cauduro
Data de nascimento: 02/11/1974
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Pintor
Total em bens: R$119.765,93

PARTIDO PSL

Prefeito: Celso Antonio Giongo
Data de nascimento: 10/05/1961
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$746.884,38
 
Vice-Prefeito: Domingos Paulinho 
Waller
Data de nascimento: 26/02/1958
Grau de instrução: Lê e escreve
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$1.327.129,14

PARTIDO MDB

Prefeito: Amilton Fontana
Data de nascimento: 01/12/1965
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Prefeito
Total em bens: R$158.463,74
 
Vice-Prefeito: Leandro Botega
Data de nascimento: 30/11/1974
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$166.096,53 

COLIGAÇÃO DO CAMPO 
À CIDADE ROCA SALES À 
PROSPERIDADE 

PTB/PP/PDT/PSDB

Prefeito: Ivair Zanchetti
Data de nascimento: 24/05/1967
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Vereador
Total em bens: R$569.805,51
 
Vice-Prefeito: Marcos Antonio Deves
Data de nascimento: 01/12/1956
Grau de instrução: Superior completo
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$407.693,56

ROCA SALES

GRUPO ENCANTADO 
DE COMUNICAÇÃO

cobertura 
eleições 2020

PATROCÍNIO
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PARTIDO PP

Prefeito: Darci Carlito Demichei
Data de nascimento: 14/05/1948
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Aposentado 
Total em bens: R$457.000,00
 
Vice-Prefeito: Clecio Luiz Marchioretto
Data de nascimento: 06/12/1960
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Motorista de Veículos 
de Transporte de Carga
Total em bens: R$215.431,00

MUÇUM

PARTIDO PSDB

Prefeito: Alex Colossi
Data de nascimento: 06/08/1974
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$ 811.257,94

Vice-Prefeito: Adair José Villa
Data de nascimento: 05/04/1965
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$276.744,78

PARTIDO PL

Prefeito: Leonardo Bastiani
Data de nascimento: 28/12/1966
Grau de instrução: Superior 
incompleto
Ocupação: Administrador
Total em bens: R$571.400,00
 
Vice-Prefeito: Alcir Paulo Brustolin
Data de nascimento: 27/01/1962
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$136.604,80

COLIGAÇÃO UNIDOS 
PARA AVANÇAR 

MDB / PSD

Prefeito: Mateus Giovanoni Trojan
Data de nascimento: 18/10/1994
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Administrador
Total em bens: R$ 77.870,08
 
Vice-Prefeito: Amarildo Baldasso
Data de nascimento: 15/10/1965
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Administrador
Total em bens: R$ 261.075,47

DOUTOR RICARDO

COLIGAÇÃO COLABORANDO, 
DOUTOR RICARDO CRESCE 
MAIS 

PSDB / MDB

Prefeito: Alvaro Jose Giacobbo
Data de nascimento: 20/12/1967
Grau de instrução: Ensino Médio 
incompleto
Ocupação: Outros 
Total em bens: R$ 428.533,61

Vice-Prefeito: Leandro Valerio 
Vian
Data de nascimento: 01/06/1964
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$1.039.980,16

PARTIDO PDT

Prefeito: Tiago Luiz Bertotti
Data de nascimento: 28/01/1986
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Vereador
Total em bens: R$115.222,99
 
Vice-Prefeito: Cristian Badin
Data de nascimento: 31/07/1996
Grau de instrução: Superior 
incompleto
Ocupação: Agricultor
Total em bens: nenhum bem 
cadastrado

NOVA BRÉSCIA

PARTIDO PDT

Prefeito: Marcos Antonio Martini
Data de nascimento: 12/12/1964
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Prefeito
Total em bens: R$599.347,41
 
Vice-Prefeito: Dalton José Nichel
Data de nascimento: 24/04/1947
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Aposentado 
Total em bens: R$58,49

PARTIDO MDB

Prefeito: Adilar Lorenzon
Data de nascimento: 12/04/1963
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$621.445,87

Vice-Prefeito: Gilberto Zambiasi
Data de nascimento: 15/11/1963
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$1.827.382,93

PARTIDO PP

Prefeito: Angelo Antonio Barbieri
Data de nascimento: 21/10/1963
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$3.466.246,22
 
Vice-Prefeito: Leandro Dadalt
Data de nascimento: 21/08/1970
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$397.197,94
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COLIGAÇÃO PRA FRENTE 
RELVADO

PP-PTB-PDT

Prefeito: Carlos Luiz Fraporti
Data de nascimento: 15/02/1964
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Servidor Público 
Municipal
Total em bens: R$382.230,00

Vice-Prefeito: Adalberto Dalla 
Vecchia
Data de nascimento: 20/08/1987
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$102.619,42

RELVADO

PARTIDO DEM

Prefeito: Eusébio Batista Danni
Data de nascimento: 06/08/1979
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental completo
Ocupação: Outros 
Total em bens: R$5.000,00
 
Vice-Prefeito: Nevile Luíz Delazari
Data de nascimento: 15/10/1957
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$428.111,01

PARTIDO MDB

Prefeito: Odi Paulo Lorenzini
Data de nascimento: 17/07/1963
Grau de instrução: Ensino Médio 
incompleto
Ocupação: Prefeito
Total em bens: R$71.268,71
 
Vice-Prefeito: Clerio Rizzi
Data de nascimento: 12/10/1981
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Agricultor
Total em bens: R$5.101,43

COQUEIRO BAIXO

COLIGAÇÃO UNIDOS POR 
COQUEIRO BAIXO 

MDB / PDT

Prefeito: Jocimar Valer
Data de nascimento: 22/05/1977
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Prefeito
Total em bens: R$272.865,72

Vice-Prefeito: Valmor Jose Salvi
Data de nascimento: 06/11/1951
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Outros
Total em bens:  R$449.083,80

PARTIDO PP
Prefeito: Veríssimo Caumo
Data de nascimento: 12/04/1944
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Aposentado
Total em bens: R$1.178.749,50
 
Vice-Prefeito: Eugênio Carlinho 
Ceratti
Data de nascimento: 28/07/1956
Grau de instrução: Ensino 
Fundamental incompleto
Ocupação: Aposentado
Total em bens: R$138.255,39

VESPASIANO CORRÊA

PARTIDO PP
Prefeito: Aurio Andre Coser
Data de nascimento: 31/01/1973
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Técnico Contabilidade, 
Estatística, Economia Doméstica e 
Administração
Total em bens: R$639.632,80

Vice-Prefeito: Nelson Marcon
Data de nascimento: 18/04/1965
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$88.637,00

COLIGAÇÃO COM UNIÃO, 
TRANSPARÊNCIA E TRABALHO, 
VESPASIANO PODE MAIS! 

PL / MDB

Prefeito: Tiago Manoel Ferreira 
Michelon
Data de nascimento: 29/04/1991
Grau de instrução: Superior 
completo
Ocupação: Bancário e 
Economiário
Total em bens: R$159.665,38

Vice-Prefeito: Adriano Alcides 
Ballerini
Data de nascimento: 20/01/1992
Grau de instrução: Ensino Médio 
completo
Ocupação: Empresário
Total em bens: R$161.278,72

INFORMAÇÕES DO 
CARTÓRIO ELEITORAL

ENCANTADO - SEÇÕES 58 E 85
Conforme as informações do Cartório da 67ª 

Zona Eleitoral, as seções 58 e 85 da Escola 
Municipal de Educação Infantil Navegantes 
serão instaladas na Academia de Saúde Viver 
Bem, ao lado do Posto de Saúde do Bairro 
Navegantes, localizada na Rua Augusto Pretto, 
nº 1108.

MUÇUM - SEÇÃO 09
Em Muçum, a seção 09, da Linha 28 de 

Setembro, mudou para a Escola Municipal 
Jardim Cidade Alta. 

ROCA SALES – SEÇÕES 06, 09, 27, 28, 
100, 31 E 18

Em Roca Sales, as seções 06, 09, 27 e 28 
do Colégio São José mudaram de endereço 
para o Salão Paroquial; a seção 100 da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I 
funcionará junto à Seção 07 da Escola Estadual  
Padre Fernando; os eleitores da seção 31 da 
Escola Municipal Perpétuo Socorro votam na 
seção 19 do mesmo local e a seção 18 do Salão 
Comunitário da Linha Picão será instalada na 
Capela Nossa Senhora dos Navegantes do 
mesmo local.

RELVADO - SEÇÕES 34, 87, 57 E 40
As seções 34 e 87 do Ginásio Municipal de 

Esportes mudaram de endereço para a Escola 
Municipal de Educação Infantil Santo Antônio; 
a seção 57 do Ginásio Municipal de Esportes 
mudou de endereço para a Escola Municipal de 
Educação Infantil Amiguinhos da Natureza e a 
seção 40 da Linha Pontão foi unificada defi-
nitivamente na seção 34 da Escola Municipal de 
Ensino Infantil Santo Antônio. 

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO,
aqui, você não perde eleição.
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ENCANTADO

Farmácia Municipal é 
entregue para a comunidade

A Administração Municipal 
entregou para a comunidade de 
Encantado a nova Farmácia Municipal 
na tarde da segunda-feira (05). O novo 
espaço, mais amplo e moderno, com 
560 m², busca trazer mais comodidade 
visando melhor atendimento aos 
pacientes e mais conforto para quem 
precisa dos medicamentos. 

Localizada junto ao Posto de Saúde 
Central. A entrada é independente, 
sendo o acesso pela Rua Duque de 
Caxias. Entre as novidades estão 
os três guichês de atendimento e o 
agendamento eletrônico para a retirada 
dos medicamentos, que terá início nos 
próximos dias de forma a evitar filas e 
proporcionar bem-estar aos usuários.

Na segunda-feira, nas primeiras 
duas horas de funcionamento, das 
14h às 16h, foram atendidas 162 
pessoas. A média diária é de 400 
pessoas. A Farmácia Municipal conta 
atualmente com mais de 170 opções 
de medicamentos à disposição da 
comunidade. 

O espaço conta ainda com uma 
sala para os farmacêuticos realizarem 
o acolhimento e prestar informações 
sobre as medicações. 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.

Novo espaço tem três guichês para agilizar o atendimento

Aulas remotas em Encantado
Nas escolas de Encantado as aulas 

remotas (on-line) são realizadas ao 
vivo ou gravadas. Os conteúdos são 
encaminhados às famílias através 
de diferentes recursos: WhatsApp, 
Classroom, Google Meet, Facebook, 
Instagram, e-mail e cópia impressa, 
dependendo da realidade de cada 
escola. As aulas tanto da educação 
infantil como ensino fundamental são 
planejadas em conjunto na Escola de 
Formação Permanente de Professores 
de Encantado (EFPPE), com conteúdos 
iguais, mas estratégias diferentes. 

Os professores ficam on-line no 
WhatsApp para dúvidas e explicações 
de conteúdos/atividades que possam 
vir a surgir. Semanalmente, cumprem o 
plantão na escola. 

Para aquelas famílias que não 
possuem nenhum recurso tecnológico e 
não conseguem ir até a escola, a “escola” 
vai até essas famílias, seja para a entrega 
física das atividades, bem como para 
sanar algumas dúvidas que possam vir 
a surgir. 

A educação infantil, mesmo não 
tendo obrigatoriedade no atendimento, 
em Encantado está sendo ofertado. 
Se entende que a base é o que vai dar 
resultados futuros. São atendidos 749 
alunos. 

No ensino fundamental da rede 
municipal estão matriculados 1.047 
estudantes. Destes, 98% dos alunos 
estão sendo atendidos. Os 2% restantes 
correspondem a casos de desinteresse 
escolar e evasão.

Produção virtual do inciso III 
da Lei Aldir Blanc deve ser enviada 
até início de novembro

As pessoas jurídicas de direito 
privado que tenham interesse em 
participar do edital de seleção 
de projetos culturais de acordo 
com o inciso III da Lei Federal nº 
14.017 de 29 de junho de 2020 e 
Decreto Municipal n° 186 de 22 de 
setembro de 2020 devem enviar os 
seus projetos executados em vídeo 
até o dia 3 de novembro. O arquivo 
deve ser enviado para o e-mail 
educacaoeculturaencantado@gmail.
com. 

Os materiais produzidos serão 
avaliados juntamente com as 
informações dos cadastros. O cadastro 
deve ser feito até o dia 19 de outubro 
até as 13h pelo link https://forms.gle/
L7kqs4bfKVZ7n36S7.

Serão selecionados oito projetos 
culturais. O Comitê Gestor Municipal 

avaliará o mérito dos projetos, de 
acordo com os seguintes critérios e 
pontuações: consistência da proposta 
(coerência e clareza); originalidade das 
atividades propostas e qualidade do 
vídeo (imagem, som, postura). 

A produção virtual de até 30 
minutos deve abordar algum dos 
seguintes temas a respeito do 
município de Encantado: Canto da 
Lagoa; Educação para o trânsito; 
História das comunidades; História 
das etnias; Linha do tempo da história 
do município; Museus; Reciclagem de 
lixo; Resgate histórico dos moinhos e/
ou Suinofest.

Os editais e decreto municipal 
da Lei Aldir Blanc estão disponíveis 
no site da prefeitura no menu: 
imprensa oficial item Lei Aldir Blanc 
(Covid-19).

Palhaços animam a retirada de 
materiais na EMEI Lajeadinho

As professoras da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Lajeadinho 
prepararam uma festa de palhaços em sistema drive thru para receber os alunos e 
entregar os materiais aos pais. Cada criança recebeu um pacote de pipoca colorida, 
um saco musical com algumas músicas que eles conhecem, livros de história, 
balões e guloseimas. Os bebês receberam maçã ao invés da pipoca. Apesar da 
chuva, a atividade que contou com a presença de palhaços, foi animada e os pais 
participaram com entusiasmo.

Palhaços animaram o momento

11 óbitos por Covid-19
Encantado registrou mais um óbito por Covid-19. A paciente era uma mulher 

de 69 anos que estava internada no Hospital Beneficente Santa Terezinha de 
Encantado desde o dia 15 de setembro e na UTI desde o dia 16. Ela tinha 
comorbidades. O óbito foi registrado às 23h40min do dia 2 de outubro.

Boletim Epidemiológico Covid-19 
(Novo Coronavírus): 

Total de casos considerados 
recuperados: 516

Total de confirmados: 538
Isolamento social: 10
Pessoas em acompanhamento 

domiciliar com sintomas gripais: 84
Internados: 1 em UTI 

 
Óbitos: 11          
Número de pacientes testados:

Lacen
Nº de testes: 287

Confirmados: 115
Negativos: 159
Descartados: 3
Em análise: 10

Testes rápidos
Nº de testes: 645
Confirmados: 340
Negativos: 305

Particulares
Nº de testes: 83
Confirmados: 83

FOTOS/DIVULGAÇÃO
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ENCANTADO mudança deve ocorrer na próxima semana

UTI Covid – 19 será transferida 
para o novo prédio do hospital
No último sábado 

(03), o Hospital 
Beneficente 

Santa Terezinha(HBST) 
de Encantado completou 
75 anos e em 2020 
está com mais motivos 
para comemorar. Nos 
próximos dias os cinco 
leitos da Unidade de 
Tratamento Intensivo 
(UTI) Covid – 19 adulto 
serão transferidos para 
o segundo andar do 
novo prédio de forma 
definitiva. Além disso, a 
direção da casa de saúde 
encaminhará o pedido 
de habilitação dos 10 
leitos da UTI geral 
adulto para o Ministério 
da Saúde.

Conforme o diretor, 
Evandro Klein, faltam 
poucos detalhes 
para a estrutura ser 
concluída. “Os leitos 
da UTI geral estão 
sendo montados. Além 
disso, provavelmente 
na próxima terça-feira 
(13) os leitos, equipe e 
pacientes da UTI Covid 
– 19 serão transferidos 
para o novo espaço. A 
equipe de enfermagem 
está montando os 
equipamentos e a 
equipe médica está 
acompanhando. Também 
foi finalizada a farmácia 
que está no primeiro 
andar e na sequência 
daremos continuidade ao 
Bloco Cirúrgico, a Central 
de Materiais e ao Centro 
Obstétrico”, detalha. 

O segundo andar 
também possui recepção 
e hall de entrada, 
estrutura de apoio para 
a UTI com vestiário 
masculino e feminino, 
rouparia, duas salas de 
descanso da equipe, 
sala de higienização 
e limpeza, copa para 
refeições, sala de apoio 
de materiais e sala da 
equipe de limpeza. 

Klein comenta 
que neste período de 
pandemia, a UTI Covid 
– 19 teve uma ocupação 
de aproximadamente 

60% e a implantação dos 
leitos colaborou para 
que a região não entrasse 
na bandeira vermelha. 
“Com a implantação 
dos cinco leitos UTI 
-Covid conseguimos 
salvar muitas vidas, 
evitar transferências de 
pessoas daqui e também 
contribuímos para que 
a região não ficasse em 
bandeira vermelha. 
Com a nova estrutura 
queremos atender mais 
e melhor a população 
da região. Além disso, 
como estamos dentro 
da regulação de leitos 
do estado, recebemos 
pacientes de outras 
cidades que também 
devem ser bem 
atendidos”, destaca. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

Equipe do Hospital: gerente de enfermagem, Dolores Pasini; enfermeira,  
Anielle Merino;  médico intensivista e coordenador da UTI, Roberto Ritter de Souza;  

assistente administrativa, Marilene Daltoé e o diretor Evandro Klein

Ilha central facilita o acompanhamento dos pacientes 

fotos: elisangela favaretto

>> continua na outra página
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Obra iniciOu em 2014 
A assistente administrativa, Marilene Daltoé 

está há 28 anos no HBST e lembra do início da 
obra. “Em 2007, 2008 começou um movimento 
maior para termos a UTI. Lembro que fizemos 
uma pesquisa com a comunidade para 
elaborarmos o nosso planejamento estratégico 
e vimos que esta era uma reivindicação da 
comunidade e dos médicos, pois para podermos 
crescer e fazer procedimentos mais complexos 
precisávamos ter esta retaguarda da UTI. 
Conversamos com a rede São Camilo e a 
entidade entendeu que Encantado e a região 
tinham um potencial e por isso aportou recursos 
para a construção. Em 2014 foram feitas as 
escavações, o fundamento e daquele período 
em diante, a obra nunca mais parou, mas ela 
foi feita conforme os recursos financeiros que 
tínhamos”, relata. 

Marilene destaca que a instalação da UTI 
fará com que a casa de saúde ofereça uma 
medicina melhor com mais técnicos, médicos e 
especialistas que darão um suporte maior para a 

população. 

estrutura 
Ao todo o prédio tem oito andares, mas 

inicialmente serão utilizados apenas quatro 
deles. Os demais serão ocupados conforme a 
necessidade. O primeiro andar tem a farmácia, 
lavanderia, almoxarifado e várias salas 
administrativas. O segundo andar tem 910m² e 
abrigará os 10 leitos da UTI adulto. No terceiro 
andar terá o Bloco Cirúrgico e no quarto o Bloco 
Obstétrico. O Bloco Cirúrgico tem 987 m² e 
abrigará seis salas cirúrgicas, salas de recuperação, 
sala administrativa, sala de preparo e vestiários. 
Estes serviços já estão em funcionamento no 
Hospital, mas assim que o novo prédio ficar 
pronto serão transferidos para a nova estrutura.

Klein destaca que todos os recursos para a 
obra, desde a estrutura e profissionais que atuam 
nela são próprios da Rede São Camilo, do Plano 
de Saúde São Camilo, Hospitais da Regional 
Sul da Rede São Camilo e do próprio Hospital 
Beneficente Santa Terezinha de Encantado. 

Para a aquisição de equipamentos básicos, o 
Hospital conta com emendas, muitas delas já 
depositadas, em fase de licitação e também com 
recursos da Consulta Popular.  

A direção agradece a todos que ajudaram a 
realizar este sonho da comunidade encantadense 
e regional. A demanda antiga foi concretizada 
devido ao trabalho de muitas pessoas ao longo 
dos anos: Administrações Municipais e Câmara 
de Vereadores de Encantado e região, Poder 
Judiciário, Coordenadoria Regional da Saúde, 
bem como deputados, senadores, Associação 
Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) e 
outras pessoas voluntárias.

O Pronto Atendimento (PA) Covid-19 que 
atualmente está em uma ala com entrada pela 
Rua Duque de Caxias passará a ser feito junto 
ao Pronto Socorro a partir do dia 9 de outubro. 
A mudança se dá devido à queda na procura 
desse tipo de atendimento, seguindo todos os 
protocolos de saúde. 

Hall de entrada e recepção da UTI

LAVANDERIA FICA NO PRIMEIRO ANDAR

Leitos estão sendo estruturados
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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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acesse rdencantado.com.br e fique bem informado!

Projeto cultural 
Isolados evidencia 
dez personalidades 
da região

Neste momento atípico e inusitado, 
as tecnologias de informação 
e comunicação tornaram-se 
fundamentais, uma vez que amenizam 
a rotina. Foi pensando nisso que 
surgiu o projeto cultural Isolados, 
que tem a finalidade de mostrar 
a importância do setor cultural. 
Nossa região é cheia de artistas e 
personagens ilustres, que manifestam 
diferentes formas de cultura, seja na 
restauração e arte, música, literatura, 
teatro ou outras. Por isso, a iniciativa 
visa evidenciar, nesse momento de 
pandemia e isolamento social, um 
pouco da trajetória de dez convidados.

Por meio de narrativas e diálogos 
descontraídos, dez personalidades 
irão expor suas expectativas, anseios e 
experiências para o jornalista Adriano 
Mazzarino, curador deste projeto. 
São eles: Edgar Maróstica, radialista 
de um programa no dialeto Talian 
de Serafina Corrêa; Laura Peixoto, 
cronista e blogueira de Lajeado; Pedro 
Schwengber coordenador da Escola 
do Chimarrão de Venâncio Aires; João 
Manoel, escritor e cronista da cidade 
de Roca Sales; Ismael Rosset produtor 
executivo da Associação Amigos dos 

Moinhos da cidade de Ilópolis; Ivete 
Magagnin, produtora cultural da 
cidade de Encantado; Astor Dalferth, 
regente da Orquestra de Teutônia 
e Imigrante; Ivo Spohr, fundador e 
músico da Banda Barbarella de Arroio 
do Meio; Cristina Muller, Mamãe 
Noela da cidade de Estrela e Pablo 
Capalonga, diretor de teatro nas 
cidades de Imigrante, Arvorezinha e 
Lajeado.

Nas entrevistas em formato on-
line, será possível conhecer melhor 
a realidade de cada indivíduo e 
cidade onde está inserido. A proposta 
destaca a essência cultural de uma 
microrregião do Estado.

A partir do dia 18 de outubro, todo 
domingo, às 19 horas, será exibido 
um episódio do projeto cultural 
Isolados, o qual estará disponível 
no canal do Youtube do Região dos 
Vales.  O projeto cultural Isolados é 
uma realização da Região dos Vales 
Comunicação Digital e conta com o 
patrocínio de Rota Indústria Gráfica. 
O financiamento é do Pró-cultura 
RS LIC, da Secretaria de Estado da 
Cultura, do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Entrevistas com os convidados aconteceram de forma on-line

Piseg ganha apoio 
da comunidade 
empresarial

As associações comerciais da 
região ligadas a Câmara da Indústria, 
Comércio e Serviços do Vale do 
Taquari (CIC) uniram-se a Brigada 
Militar e a Polícia Civil para apoiar 
e divulgar a adesão ao Programa 
de Incentivo ao Aparelhamento da 
Segurança Pública.  As entidades 
estão organizando encontros e 
apresentações sobre os benefícios 
do PISEG.  O presidente da CIC 
Vale do Taquari, Ivandro Rosa, vem 
articulando ações para incentivar 
empresários locais na adesão ao 
programa.

O PISEG visa possibilitar às 
empresas estabelecidas no Rio 
Grande do Sul a compensação de 
valores destinados ao aparelhamento 
da segurança pública com valores 
correspondentes ao ICMS a recolher, 
verificado no mesmo período de 
apuração dos repasses. Pelo decreto, 
empresários podem destinar parte 
do que devem em ICMS, principal 
imposto estadual cobrado sobre a 
circulação de mercadorias e serviços, 
para o combate à violência.

 De acordo com o Ten Cel 
Luís Marcelo Gonçalves Maya, 
comandante do Comando Regional 
de Polícia Ostensiva da Brigada 
Militar do Vale do Taquari (CRPO-
VT), o programa é uma forma 
da classe empresarial participar 
das decisões de investimento do 
Governo do Estado, na área da 
Segurança Pública. Com uma 
contrapartida de 10% do valor que o 
Estado irá destinar, pode-se escolher 
o órgão (Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar 
ou Instituto Geral de Perícias) 
e o município que vai receber o 
investimento, além da demanda, se 
aquisição de viatura, armamento 
ou outro material, conforme 
estiver descrito no projeto que for 
escolhido pelo empresário. “Estamos 
conversando com os empresários, 
explicando a forma de participar 
do programa e informando nossos 
projetos prioritários. Tanto nós, 
como a Polícia Civil. Mas como já 
mencionamos, caso a preferência 
seja pelo Corpo de Bombeiros ou 
IGP, estes órgãos também podem ser 
procurados para sugerir o (s) seu (s) 
projeto (s) prioritários”. 

 Maya ressaltou que essa será a 
principal forma, de agora em diante, 
de promover o aparelhamento da 
Segurança Pública. “Hoje, estamos 
equilibrados, mas se deixarmos 

sucatear nossos recursos e não 
repusermos (aumentar seria melhor 
ainda), podemos voltar a ter 
problemas como a diminuição 
na capacidade de resposta dos 
órgãos de segurança e aumento 
da criminalidade. Regiões como o 
Planalto, a Serra (nossos lindeiros), 
Porto Alegre, Grande POA e Vale 
dos Sinos (ligados ao Vale pelas 
BR 448 e 386), já estão bem mais 
adiantados na adesão ao PISEG do 
que nossa região. Estão na frente a 
Capital e o Planalto, com mais de 1.7 
milhões de reais de captação cada e 
quem está mais atrás, com mais de 
700 mil reais captados, é o Vale dos 
Sinos. Nós recém atingimos 250 mil 
reais. Precisamos ficar atentos. ”

 Já o delegado regional José 
Romaci Reis, da 19ª Delegacia 
Regional de Polícia de Interior (19ª 
DRPI) frisou que a Polícia Civil 
precisa de investimentos e é essa 
é uma ótima forma que o governo 
criou para destinar recursos para 
a segurança pública. “ A Polícia 
Civil tem vários projetos incluídos 
no programa, claro que precisamos 
do apoio dos empresários, senão 
não funciona. A empresa que 
desejar fazer aporte de recursos 
vai nos nossos projetos, procura 
um projeto e aporta um valor que 
tiver disponível naquele projeto que 
entender que seja necessário. Nós 
estamos solicitando valores que 
sejam aportados para a aquisição de 
viaturas. A  empresa pode aportar 
até 5% do valor que teria de recolher 
do ICMS, desses 5% terá que pagar 
do seu bolso, 10% equivalente a 
contrapartida, que também será 
investido em segurança pública, em 
prevenção a segurança pública, com 
adolescentes e crianças vulneráveis.”

 Reis destacou ainda que todo o 
investimento que a empresa fizer 
vai ser voltado para a segurança 
pública. “ No caso da PC vamos 
poder garantir a aquisição de 
viaturas, armamentos, e outros 
produtos como escudo balístico, 
drones, tudo que precisamos para 
investigação, na área científica 
também pode ser destinado verbas 
para essa finalidade. Os benefícios 
que isso vai gerar: um maior 
investimento em segurança pública, 
em contrapartida as polícias vão ter 
melhores condições de combater a 
criminalidade usando tecnologia, 
com boas viaturas, boas ferramentas 
e bons armamentos.” 

DIVULGAÇÃO
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polícia

ANTA GORDA
Veículo sai da pista na ERS-432

Uma saída de pista foi registrada na ERS-432, em Anta Gorda, na segunda-feira 
(05).O condutor de uma Ducato, placas de Xanxerê (SC), perdeu o controle de 
direção, saiu da pista de rolamento e capotou o veículo.Foram registrados apenas 
danos materiais.

ERS-129
Homem é flagrado com 
desodorantes sem nota fiscal

Um veículo foi flagrado transportando itens sem procedência comprovada, em 
Encantado, na terça-feira (06). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM), uma caminhonete foi abordada em frente ao posto policial na 
ERS-130. Foram localizados no carro diversos frascos de desodorante, entretanto 
não havia nota fiscal dos produtos. O condutor representa uma empresa de 
Cachoeirinha que trabalha com este tipo de mercadoria. O homem foi autuado e 
liberado.

ENCANTADO
Morador de Anta Gorda é preso 
por embriaguez ao volante

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Encantado abordou, 
na noite de sábado (03), em frente ao posto policial, um Kadett com placas de 
Anta Gorda.O motorista de 41 anos de idade apresentou no teste do etilômetro 
0,47 miligramas de álcool por litro de ar expelido, configurando crime. Como não 
pagou a fiança estipulada, o motorista foi conduzido ao presídio de Encantado. 
O proprietário do carro, que estava na carona, não é habilitado e também vai 
responder judicialmente por entregar a condução do veículo para pessoa sem 
condições de dirigir.

ENCANTADO 
Princípio de incêndio 
atinge antigo curtume 

Os bombeiros de Encantado atenderam um incêndio no antigo curtume situado 
no bairro Santa Clara, em Encantado, durante a sexta-feira (02). Funcionários 
estavam realizando o corte de canos em uma antiga máquina de pintura, quando 
as chamas iniciaram. Não houve feridos. Os bombeiros utilizaram cerca de 500 
litros de água no combate ao fogo. 

ERS-332
Acidente deixa dois 
feridos em Encantado

A colisão entre um carro e uma motocicleta provocou ferimentos em duas 
pessoas, em Encantado na sexta-feira (02). No quilômetro um da ERS-332 
colidiram um carro e uma motocicleta. O motociclista e a caroneira foram 
socorridos para atendimento hospitalar. 

CASO MARCO ANTÔNIO BECKER

Assassinato de médico 
tem nova versão após 
quase 12 anos

Um dos crimes de maior repercussão 
no Rio Grande do Sul ao longo dos 
últimos anos teve novo episódio: A 
defesa de um dos réus argumenta que 
o ex-presidente do Conselho Regional 
de Medicina (Cremers), Marco Antônio 
Becker, foi morto por dois policiais. 
Neste caso, o médico com vários anos 
de atuação em Roca Sales, Bayard 
Ollé Fischer dos Santos, é considerado 
suspeito.  

Bayard teria encomendado a morte 
de Becker por ele ter cassado sua 
licença médica enquanto estava na 
presidência do Cremers. Fischer chegou 
a ser preso pelo crime. 

O portal de notícias GZH conseguiu 
contato com o advogado que representa 
o médico que trabalhou por muitos 
anos em Roca Sales. É o criminalista 
João Olímpio de Souza. Ele diz que 

não conhece detalhes, mas que a nova 
versão não o surpreende, “diante da 
fragilidade do inquérito e da tentativa 
desesperada que fizeram para culpar o 
meu cliente”.

Nesta nova versão sustentada 
por advogados, Becker teria sido 
assassinado por dois policiais militares 
que o estariam chantageando. Ao 
se recusar a continuar cedendo às 
pressões, o médico teria sido morto. 

Sobre o crime
O oftalmologista Marco Antônio 

Becker, 60 anos, foi morto em 4 de 
dezembro de 2008. Os quatro tiros de 
pistola .40 o atingiram quando saía de 
um restaurante no bairro Floresta, em 
Porto Alegre, por volta das 22h15min. 
O médico, que ingressava no seu carro, 
caiu morto na calçada
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REGIONAL DA ASLIVATA
COMPETIÇÃO NÃO SERÁ 
REALIZADA EM 2020 

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

É no Paraná que dois encantadenses 
buscam manter o bom desempenho 
do Campeonato Nacional de 
Automobilismo modalidade Turismo. 
Alexander Cé, 50 anos, e Augusto 
Olse� er Rotta,18 anos, buscam nova 
vitória em prova que ocorre neste 
sábado (10), na cidade de Cascavel. 

Os dois venceram a etapa inaugural 
realizada em Goiânia e lideram a 

categoria A1. As corridas em Cascavel 
servem para aumentar a vantagem 
em relação aos rivais e consolidar 
os pilotos naturais de Encantado 
na ponta de cima da tabela de 
classi� cação. 

São seis baterias que a dupla se 
reveza na direção de um Chevrolet 
Ônix. É a primeira temporada que os 
dois correm em parceria. 

O maior campeonato de futebol 
realizado no Vale do Taquari não 
será realizado em 2020. Conforme 
se especulava, a Associação de Ligas 
do Vale do Taquari (Aslivata) decidiu 
priorizar competições que haviam 
iniciado e voltar com o campeonato 
regional apenas em 2021. 

O encontro ocorreu na sede da 
entidade, em Lajeado, no sábado (03) 
onde os dirigentes de� niram pelo 
recomeço da Taça da Amizade ainda 
no mês de outubro.  “A prioridade será 
a � nalização das competições iniciadas 

e que estão paralisadas desde março, 
mediante a aprovação do protocolo 
elaborado pela entidade e encaminhado 
as autoridades competentes”, diz a nota 
divulgada pela Aslivata. 

Com representantes da maioria 
das cidades do Vale do Taquari, o 
Campeonato Regional tem como atual 
vencedor o Boavistense que derrotou a 
Assespe de Venâncio Aires na decisão. 

Outras competições paralelas como 
o Regional de Aspirantes e a disputa 
entre veteranos também � cam para 
2021. 

BRASILEIRO DE AUTOMOBILISMO  
ROTTA E CÉ BUSCAM NOVA 
VITÓRIA NO PARANÁ 

DIVULGAÇÃO

GRE-NAL
Terminou empatado em um gol, o 

Gre-Nal 428, disputado no último sábado 
na Arena, válido pelo Campeonato 
Brasileiro. Pepê abriu o placar para o 
Grêmio, e, � iago Galhardo, de pênalti, 
empatou para o Internacional, com 
ambos os gols marcados no segundo 
tempo de partida, após uma primeira 
etapa bastante morna.

INVENCIBILIDADE
Grêmio já está há 11 clássicos sem 

perder para o Internacional. Somente 
neste ano foram seis Gre-Nais, com 
quatro vitórias do tricolor  e dois empates.

VILÕES
Musto e Bruno Cortez foram os 

chamados “vilões” do Gre-Nal 428. O 
volante colorado teve uma expulsão 
infantil quando sua equipe já perdia 
o jogo por um a zero. A situação de 
Musto somente não foi agravada, pois 
Bruno Cortez conseguiu falhar no gol do 
Internacional, e, logo depois do empate, 
acabou sendo expulso.

HERÓIS
Já os destaques do clássico foram 

os melhores jogadores de Grêmio e 
Internacional na temporada: Pepê e 
� iago Galhardo. Não apenas pelos gols 
marcados na partida, mas os dois atletas 
foram os que levaram maior perigo a 
meta adversária durante todo jogo.

EDENILSON
Internacional pode perder o volante 

Edenilson para o Al Ittihad da Arábia 
Saudita. O negócio pode ser � nalizado 
nos próximos dias. A direção colorada, 
mesmo diante das di� culdades 
� nanceiras, ainda tenta de todas as 
formas manter o atleta em Porto Alegre.

MARCELO OLIVEIRA
O lateral Marcelo Oliveira encerrou 

sua carreira de jogador de futebol na 
última quarta-feira (7), quando o Grêmio 
ganhou do Coritiba por 2 a 1, pelo 
Campeonato Brasileiro. Agora, Marcelo 
Oliveira seguirá no tricolor gaúcho, 
mas num cargo diretivo, atuando como 
Coordenador Técnico.

SARRAFIORE
Sarra� ore, contratado pelo 

Internacional como grande promessa, 
está atuando por empréstimo no Coritiba. 
No time paranaense o argentino é 
reserva, e, na partida contra o Grêmio, 
mesmo com cinco substituições, não foi 
utilizado pelo técnico Jorginho.

LUCAS POLETTO
O atacante Lucas Poletto, ex-

Grêmio, acertou sua transferência 
para o Levadiakos da Grécia. Poletto 
é o � lho do ex-lateral Paulo Roberto 
Coelhinho, campeão do mundo pelo 
tricolor gaúcho em 1983.

PEPÊ
O Grêmio conseguiu conter a 

investida do Porto, que tentou a 
contratação do atacante Pepê. O 
atleta deve permanecer no clube pelo 
menos até o � nal desta temporada, que 
encerra em fevereiro.

JUVENTUDE
O Juventude conseguiu ingressar 

no G-4 do Campeonato Brasileiro da 
Série B. Nas duas últimas rodadas da 
competição o time caxiense venceu 
a Ponte Preta, em Campinas, por 3 
a 1, e empatou em casa com o líder 
Cuiabá em um gol. Amanhã (10), às 11 
horas, o Juventude enfrenta o Brasil de 
Pelotas no Estádio Alfredo Jaconi, em 
Caxias do Sul.

IGOR
O lateral-direito Igor, com passagem 

pelo Clube Esportivo Lajeadense, é 
um dos destaques do Juventude nesta 
temporada de 2020. Clubes grandes 
que precisam de um jogador de 
qualidade nesta posição devem � car de 
olho no gaúcho.

RENOVAÇÃO
O atacante Elias, destaque das 

categorias de base do Grêmio, renovou 
contrato com o clube até o � nal de 
2024. O contrato anterior do atleta 
com o tricolor era até dezembro de 
2021.

DEMITIDO
Esta semana após a derrota para 

o Bahia por três a zero, a direção do 
Vasco da Gama demitiu o técnico 
Ramón Menezes. O time carioca que 
chegou a liderar o Brasileirão, ocupa 
atualmente a 10ª colocação e ainda 
recentemente foi eliminado da Copa 
do Brasil pelo Botafogo.

Prova ocorre em Cascavel/PR amanhã (10)
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Frases de A. W. Tozer 
(In Memorian).

“Um 
cristão 
verdadeiro 
é uma 
pessoa 
estranha 
em todos 
os sentidos. 
Ele sente um amor supremo por alguém que ele 
nunca viu; conversa familiarmente todos os dias 
com alguém que não pode ver; espera ir para o céu 
pelos méritos de outro; esvazia-se para que possa 
estar cheio; admite estar errado para que possa ser 
declarado certo; desce para que possa ir para o alto; 
é mais forte quando ele é mais fraco; é mais rico 
quando é mais pobre; mais feliz quando se sente 
o pior. Ele morre para que possa viver; renuncia 
para que possa ter; doa para que possa manter; vê o 
invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede 
todo o entendimento”.

“O homem, cujo tesouro é o Senhor, tem toda as 
coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns 
talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe 
seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais 
coisas será tão diluído que nunca é necessário à sua 
felicidade. E se lhe acontecer de vê-los desaparecer, 
um por um, provavelmente não experimentará 
sensação de perda, pois conta com a fonte, com 
a origem de todas as coisas, em Deus, em quem 
encontra toda satisfação, todo prazer e todo deleite. 
Não se importa com a perda, já que, em realidade 
nada perdeu, e possui tudo em uma pessoa - de 
maneira pura, legítima e eterna.”

“O homem que está crucificado tem os olhos 
voltados para uma só direção... Ele não pode olhar 
para trás. O homem crucificado está olhando apenas 
numa direção, que é a direção de Deus, de Cristo 
e do Espírito Santo.... O homem na cruz não tem 
mais planos para si .... Mas alguém fez planos para 
ele, e quando eles o pregaram naquela cruz, todos os 
seus planos desapareceram. Quando você se dispõe 
a morrer na cruz, você diz adeus - você não vai 
voltar!”

“O homem humilde aceita que se lhe diga a 
verdade. Ele crê que em sua natureza caída não 
habita bem nenhum. Reconhece que, separado de 
Deus, não é nada, não tem nada, não sabe nada, 
nem pode fazer nada. Mas esse conhecimento não o 
desanima, porque também sabe que, em Cristo, ele é 
alguém. Sabe que para Deus ele é mais precioso que 
a menina dos seus olhos, e que pode todas as coisas 
por meio de Cristo, que o fortalece; ou seja, pode 
fazer tudo o que está dentro da vontade de Deus que 
ele faça”.

“Enquanto alguns procuram erros na Bíblia e 
enganos nas traduções... Um Homem sincero, com 
uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem 
depressa o que há de errado consigo mesmo.”

“Esta geração produziu cristãos que têm uma 
relação com Deus como se a tivessem com o Papai 
Noel: buscam o Senhor fervorosamente para que Ele 
coloque todos os presentes que desejam debaixo da 
árvore de Natal”.

“Jesus é O Único que sabe o pior de você, apesar 
disso, Ele é O que mais te ama”.

VIDA DOM E 
COMPROMISSO

 
Missão significa: ação, tarefa, ordem, mandato, 

compromisso.  É algo que nós cristãos entendemos  
como um longo caminho desde a Criação do Mundo até 
Jesus, por meio de quem o sonho de Deus foi outra vez 
direcionado às suas Criaturas, como uma proposta de 
felicidade, paz e harmonia.

No princípio a terra era um jardim(Éden), e a Missão 
do ser humano era cuidar da Vida.  Em Jesus recebemos 
pelo Dom do Batismo, o compromisso(Missão), de fazer 
desta terra um mundo fraterno e solidário, cuidando 
da Vida desde a concepção até o seu término natural, 
de modo especial os mais frágeis e indefesos como os 
“nascituros”! Foi neste contexto que a Igreja nos propôs 
celebrarmos a “semana nacional da Vida”, culminando 
com o “Dia do Nascituro” Cuidar- defender- proteger a 
Vida!

Ao longo do mês de outubro viemos celebrando 
momentos fortes da nossa caminhada de Fé. 
Recordamos os Santos(as) padroeiros:  Sta. Terezinha 
padroeira das Missões. Santos Anjos da Guarda 
protetores das Crianças.São Francisco, o Santo da 
Natureza e da Paz. Sta. Tereza D’Ávila padroeira dos 
Professores.  São Lucas padroeiro dos Médicos e no meio 
de tantas Celebrações, àquela que foi especial N. Sra. 
Aparecida Padroeira do Brasil e Dia de nossas Crianças. 
Quantos momentos e outros que não citei que tornam 
este mês Missionário e do Rosário tão pleno de Graças 
e Bênçãos; e terminaremos com  o “Dia Nacional da 
Juventude” no último Domingo do mês. 

No Evangelho de Mc.10,35-45, nos é apresentado 
Jesus como o Servidor do Reino, aquele que veio 
doar sua Vida para nos salvar.  Com frequência, 
na Comunidade Cristã cedemos a tentação de nos 
organizar de acordo com nossos gostos e interesses, 
quando não em busca de espaço, na briga pelas vaidades 
colocando-nos no centro em busca de status, poder, 
grandeza, bem do jeito que o mundo.O Evangelho nos 
mostra que na Comunidade Cristã, a única grandeza 
é a de quem, com humildade e simplicidade, faz da 
própria Vida um serviço aos irmãos.  Não há donos nem 
grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes 
do que outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na 
beleza, na cultura e na posição social. O que deve existir 
na Comunidade é a igualdade entre irmãos, a quem a 
comunidade confia serviços diversos em vista do bem 
de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de 
servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos 
concedeu, nunca a sede de status ou de poder!Ele quer 
que nos revestir com a “Túnica do Serviço” (traje dos 
Servidores), para participarmos do banquete (festa) ) do 
Reino !

Para entender Jesus e seu projeto, precisamos pedir 
como Bartimeu( Mc. 10,46-52) que Ele nos cure de 
nossas cegueiras. É necessário abrir os olhos e o coração 
e pedir com fé e confiança:“Senhor que eu veja” pois 
quero ser agente da Paz, quero te seguir.  Quais  as 
cegueiras que me impedem, hoje, de seguir Jesus?

DUAS PORTAS E 
DOIS CAMINHOS

“Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso 
o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que 
entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o 
caminho que conduz para a vida, e são poucos os que 
acertam com ela” – Mateus 7.13-14.

Deus é bom?  Sim, Deus é bom. Deus é amor? 
Sim, Deus é amor. Deus é misericordioso? Sim Deus 
é misericordioso. Deus é justo? Sim, Deus é justo.  
Deus é pecador? Não, Deus é santo. E quanto ao ser 
humano?  Poderíamos fazer as mesmas afirmações? 
Bem, nós temos alguns arroubos de amor, de bondade, 
de misericórdia e de justiça. Contudo, não podemos 
afirmar que esses atributos definem a essência do nosso 
ser. A única das perguntas que podemos responder 
afirmativamente, sem sombra de dúvida, é que somos 
pecadores. 

Muitos já não toleram que se fale em pecado, pois 
isso afeta autoestima e fere a dignidade das pessoas.  
É mais simpático dizer que cometemos alguns erros, 
justificados sempre por alguma razão plausível. Assim, 
quando um criminoso permanece delinquindo, mesmo 
dentro da prisão, a culpa obviamente é do Estado, que 
não possui um sistema penitenciário capaz de recuperar 
criminosos.  Ora, se nem mesmo um presídio pode 
ser visto como um lugar de condenação, como falar de 
Inferno? 

Jesus, no entanto, falou abertamente que há uma 
porta que dá acesso à perdição e outra que dá acesso à 
vida; que há um caminho que conduz à perdição e outro 
que conduz à vida.  E deixou bem claro, que precisamos 
nós mesmos decidir qual será a nossa escolha, porque 
ao final, nem todos irão para o mesmo lugar.  Logo, a 
vida e a morte a que Jesus se refere não significam o 
tempo que estamos neste mundo e sim o tempo que virá 
depois: simplesmente vida eterna e condenação eterna. 

Ora, se foi isso que Jesus afirmou, pela ótica do 
pensamento contemporâneo, todos os atributos de Deus 
devem ser questionados. Pensemos bem: Se a grande 
maioria irá se perder e se Deus enfim é quem absolve ou 
condena, como ainda assim podemos afirmar que Ele 
é santo, bondoso, misericordioso, justo e que não peca 
ao fazer essa distinção entre as pessoas?  Ele não estaria 
pelo menos cometendo essa “terrível abominação” que 
chamamos de preconceito? Bem, temos que encontrar a 
resposta a essa pergunta, porque é uma boa pergunta!

Mas é tão simples a resposta: O mesmo que falou das 
duas portas e dos dois caminhos; o mesmo que falou 
da necessidade de um julgamento justo, assumiu nossa 
condição e demonstrou ao limite o  seu amor, a sua 
bondade, a sua misericórdia, satisfazendo plenamente 
a justiça do Pai ao oferecer-se  a si mesmo em sacrifício 
por nós, pagando o preço de todos os nossos pecados e 
anulando assim a nossa condenação. 

Prezado leitor: E quanto à porta apertada e ao 
caminho estreito?  Qual é a dificuldade?  A dificuldade   
está em humilhar-se o suficiente   para aceitar entrar 
sem qualquer justiça própria pela porta da graça e, 
numa atitude mínima de gratidão, viver de modo 
coerente com o amor, a bondade, a misericórdia, a 
justiça e santidade com as quais fomos alcançados.  
Que injustiça Deus cometeria ao condenar aqueles que 
rejeitam tão grande salvação? 

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!
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Após os partidos 
divulgarem os seus candidatos 
e coligações, é muito comum 
a manifestação de pessoas no 
sentido de que irão anular 
o voto ou votar branco. 
Do mesmo modo, é muito 
comum a divulgação de 
“correntes” convocando as 
pessoas a anularem o voto, 
pois assim seria realizada 
nova eleição.

Diante disso, no artigo de 
hoje abordaremos a in� uência do voto 
nulo e branco no processo eleitoral. 
Antes disso, contudo, analisaremos os
sistemas eleitorais, por ser assunto 
diretamente relacionado.

É a partir da análise dos sistemas 
eleitorais que se identi� ca as regras para 
a eleição dos diversos cargos políticos, 
especialmente quando o candidato 
pode considerar-se eleito. No Brasil, 
adotamos os sistemas majoritário e 
proporcional.

O sistema eleitoral majoritário
é aplicável aos cargos do Poder 
Executivo e para o Senado Federal
(arts. 46, caput, e 77, § 2º, ambos da 
CF/88). Ele poderá ser simples ou 
absoluto. O que os diferencia é que 
no sistema absoluto (de dois turnos), 
para ser eleito, exige-se que o candidato 
faça a maior votação, e, além disso, 
atinja uma diferença mínima de votos
(exige-se que o candidato faça mais de 
50% dos votos válidos (50% + 1 voto; e 
não 51%); caso essa diferença mínima 
não seja alcançada, realiza-se segundo 
turno de votação; no sistema simples 
(de um turno), não há essa exigência 
de diferença mínima, bastando que o 
candidato obtenha o maior número de 
votos válidos.

O sistema majoritário simples 
(de um turno) é aplicável à escolha 
de Senadores e Prefeitos de cidades 
com até 200 mil eleitores. O sistema 
majoritário absoluto (de dois turnos), 
por sua vez, é aplicável à escolha do 
Presidente da República, Governador 
e Prefeitos de cidades com mais de 
200 mil eleitores. No Rio Grande 
do Sul, além de Porto Alegre, outras 
quatro cidades poderão ter segundo 
turno: Canoas, Caxias do Sul, Santa 
Maria e Pelotas.

O sistema proporcional, por sua vez, 
é aplicável aos cargos de Deputados 
Federais, Estaduais, Distritais e 
Vereadores. Nesse sistema, é feita 
uma repartição aritmética das vagas, 
visando a distribuição proporcional da 
representação entre os diversos partidos 
concorrentes.

No Brasil, adotamos o sistema 
proporcional de lista aberta, segundo 
o qual o próprio eleitor escolhe, dentre 
os candidatos do partido, aquele em 
quem deseja votar. No sistema de lista 
fechada, que recentemente foi objeto de 

polêmico debate para sua implantação, 
são os partidos/coligações que de� nem 
uma lista com os nomes dos candidatos 
que serão sucessivamente eleitos, de 
acordo com o número de vagas que o 
partido tiver direito.

Com efeito, um ponto em comum 
entre os dois sistemas é que OS VOTOS 
NULOS E BRANCOS NÃO SERVEM 
PARA PRODUZIR QUALQUER 
EFEITO JURÍDICO-ELEITORAL. 

Tratando sobre o tema “nulidade de 
votos”, o art. 224, do Código Eleitoral, 
estabelece que “se a nulidade atingir 
a mais de metade dos votos do país 
nas eleições presidenciais, do Estado 
nas eleições federais e estaduais ou do 
município nas eleições municipais, 
julgar-se-ão prejudicadas as demais 
votações e o Tribunal marcará dia para 
nova eleição dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias”.

O texto do referido dispositivo 
é utilizado como fundamento para 
“convocar” as pessoas a anularem 
os seus votos para que ocorra novo 
pleito. Com efeito, este artigo não 
trata sobre o voto nulo como 
manifestação política – quando o 
eleitor, conscientemente, vota nulo, 
como forma de protesto/insatisfação 
-, mas sim da nulidade de votos 
decorrente do reconhecimento de 
fraudes e ilegalidades do pleito eleitoral, 
que tenham como consequência a 
declaração de nulidade dos votos 
recebidos pelo candidato.

Seria o caso, por exemplo, do prefeito 
eleito com mais de 50% dos votos 
válidos, mas que, posteriormente ao 
pleito, tem contra si julgada procedente 
ação que reconhece a invalidade do 
registro da candidatura .

Assim, � ca o registro, para não cair em 
notícias falsas: o eleitor possui o direito 
de votar branco ou nulo, no entanto, 
isso não será capaz de anular uma 
eleição, ainda que represente os votos 
da maioria, 
pois somente os 
votos válidos é 
que produzirão 
efeitos 
jurídicos.

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

@jornalopiniaovaledotaquari

Charge do Patiño
ARTIGO

DIREITO ELEITORAL
O voto branco e nulo no 
processo eleitoral
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ENCANTADO 

Distrito Industrial recebe 
capeamento asfáltico

Iniciou na quarta-feira (07), o 
capeamento asfáltico na Rua Leonel 
Sangalli, situada no Loteamento 
Lago Azul, no Bairro São José. 
Com esta obra toda a Rua Leonel 
Sangalli ficará asfaltada. O asfalto 
visa melhorar a mobilidade urbana 
para o Distrito Industrial. Ali está 
localizada a segunda maior empresa 
de Encantado, a Baldo S.A., que é a 
maior exportadora de erva-mate do 
Brasil. 

Também será asfaltada a estrada 

Equador, que fará a ligação entre a 
ERS - 332 e a Rua Leonel Sangalli. 
A base para receber a pavimentação 
está sendo feita.  Para a execução 
dessas obras, o município conta com 
recursos federais por meio de duas 
emendas parlamentares do deputado 
federal Giovani Feltes no valor de 
R$ 1.245.500,00 no Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) 
e contrapartida do município, 
totalizando um investimento de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Rua Leonel Sangalli está situada no Loteamento  
Lago Azul, no Bairro São José

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Brinquelândia está sendo 
instalada em Jacarezinho

Foi concluída a instalação da Brinquelândia em Jacarezinho. No local, nesta 
semana estava sendo colocado o calçamento em PVS junto a Academia ao ar livre. 
Os aparelhos e brinquedos foram instalados na área concedida ao Município, 
com o intuito de tornar o espaço privado de propriedade da comunidade 
Sociedade Desportiva, Recreativa e Cultural Serrano (Associação Serrano) em 
espaço público. O objetivo desse local de lazer e prática esportiva é a inserção dos 
munícipes numa vida mais saudável e proporcionar um espaço de lazer e bem-
estar à comunidade.

Brinquelândia em Jacarezinho

Sicredi conquista Top of Mind RS 
e está entre as marcas mais 
amadas do Estado

O Sicredi recebeu o Top of Mind 
RS, premiação da Revista Amanhã, 
por ser a marca mais lembrada entre 
as cooperativas de crédito do Rio 
Grande do Sul. A categoria foi criada 
em 2012 e, desde então, o Sicredi 
aparece como o primeiro nome na 
memória dos gaúchos. O levantamento 
considera a primeira empresa que vêm 
à mente do entrevistado. “O Sicredi 
tem o compromisso de fomentar o 
desenvolvimento das comunidades, 
gerando melhor qualidade de vida 
para os associados. É um diferencial 
que faz com que a instituição seja 
lembrada entre os gaúchos”, explica 
o vice-presidente da Central Sicredi 
Sul/Sudeste, Márcio Port. Pioneiro no 

Brasil, o Top of Mind RS visa a premiar 
o reconhecimento, a afirmação de 
identidade e a geração de valor das 
empresas, aprofundando vínculos com 
a sociedade. Neste ano, o evento de 
premiação será online, respeitando as 
medidas de isolamento social.

Love Brands
Premiação criada em 2019, 

o Love Brands RS, apresenta o 
ranking das marcas mais amadas do 
Rio Grande do Sul. Pelo segundo 
ano consecutivo, o Sicredi aparece 
na pesquisa, figurando, em 2020, 
na 13ª posição no ranking geral do 
Top 30.

www.rdencantado.
com.br e fique bem 

informado!
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casamento
edinara e Dionatan
no dia 18 de setembro, o sol estava mais brilhante de tanta felicidade porque 

neste dia um casal que amamos tanto se casou. Que lindo! Dava para notar o 
amor nos olhos dos dois, o carinho e a cumplicidade. 

Nós, do Grupo Conzatti Contabilidade, desejamos que somente coisas boas cerquem 
vocês nessa nova fase e que Deus continue abençoando esta união. 

cerimônia aconteceu 
na igreja matriz  

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

4 anos 
O tema “Unicórnio” foi a escolha da aniversariante 

Caroline Salini Fachini, que completou 4 anos, no dia 5 
de outubro. Ela recebe a homenagem da mamãe Maria 
Goreti, do papai Joel e do mano Davi.

Arthur 
Ensaio Caras & Bocas 

do Arthur, de 2 anos e 
9 meses. Ele é filho de 
Francieli Bonfanti Vian 
e Michel Tiago Vian, de 
Encantado.

NaTalia ViaN

Batizado I
O pequeno Augusto Manoel Lorenzon Cima foi levado a pia batismal da igreja 

da comunidade do bairro Lambari, em Encantado, no último sábado, dia 03 de outubro. 
Os pais Ricardo e Cristiane, juntamente com os avós e padrinhos, estavam radiantes 
neste importante momento da vida do Augusto.

JUREmiR VERsETTi

Joaby Augusto 
Joaby Augusto, com 5 

meses. Ele é filho de José 
Vanderlei e Valdilene da 
Silva.

GisElE CasTOlDi

Momento família 
Os primos Sofia 

Lesseux e Miguel Paloski 
aproveitaram para fazer 
um lindo registro durante 
o ensaio feito com a 
vovó Santina Lesseux. 

GisElE CasTOlDi

GisElE CasTOlDi
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Dia das Crianças I 
Lançamento do cenário para ensaio de Dia das Crianças com a linda modelinho Ana 

Laura, de 8 anos. Ela é filha de Georgia Garcia e Rudimar Bagatini, de Encantado. 

NaTalia ViaN

10 anos da 
Catrine 

Foi na noite de domingo, 
dia 10/10/2010, que veio 
ao mundo a nossa grande 
gremista, gordinha e 
muito sabida em todos os 
assuntos Catrine Albaneze 
Schmögel. Neste sábado 
ela completa seus 10 
anos de vida e recebe os 
parabéns das irmãs Camile 
e Caroline, da mãe Simone 
Machado Albaneze e 
do pai André Schmögel. 
Felicidades!! 

Batizado II
A garotinha Lívia 

Degregori Zeni recebeu 
o Santo Batismo, no 
sábado (3), na igreja da 
comunidade do bairro 
Lambari, em Encantado. 
Ela é filha de Fernanda e 
Artur Zeni. A cerimônia 
religiosa foi realizada pelo 
padre Hermes Perguer.

JUREmiR VERsETTi

Cecília 
Cecília, com cinco meses. Ela é filha de Marilia Togni e 

Solano Dos Passos.

GisElE CasTOlDi

Cecília 
Cecília, com um aninho. 

Ela é filha de Bruna e 
William.

GisEli CasTOlDi

Dia das 
Crianças II 

Sessão Coloridos da Larissa, de 2 anos. Ela é filha de 
Caroline Sangalli e Glauco Ismael Busnello da Silva. A 
família reside em Encantado.

 NaTalia ViaN

Dia de Miss com a Miss
No último final de semana a representante de Encantado no Miss Brasil Plus Size 

Virtual 2020, Maria da Graça, proporcionou o Dia de Miss com a Miss à Gisele Lukas. 
“Quero agradecer a toda comunidade encantadense pelo apoio e incentivo nesta 
caminhada do concurso, em especial a Gi que topou e venceu o desafio comigo. Tenho 
muito orgulho de representar nossa Encantado”. 

VaNEssa CRisTiNa FOTOGRaFia
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Garotos papudos
Três meninos estão conversando e um logo 

comenta:
- O meu tio é padre e todos chamam ele de 

santo!
E o outro sem exitar, responde:
- Meu tio é cardeal e todos chamam ele de 

eminência!
O terceiro, rindo, diz:
- Pois meu tio tem um pau de trinta 

centímetros. Quando olham para ele, todos 
dizem “Meu Deus!”

Violência
Três caras estão conversando no bar do 

português, falando sobre a violência no mundo 
atual.

Um deles mostra uma cicatriz no queijo e fala:
- New York City!
O outro mostra uma cicatriz na perna:
- Atlantic City!
O português abaixa as calças, mostra uma 

cicatriz na virilha e diz:
- ApendiCity!

Adultério e 
confissão

O cara tá comendo a mulher do outro. Tá lá 
peladão, quando escuta um barulho na porta:

- É meu marido! - grita a mulher
- Que que eu faço?
- Pula da janela! Pula!
- Tá doida? São 13 andares...
- E daí? Isto não é hora para superstição, pô! 

Pula

Lei do galinheiro
O peru pinica o ganso,
o ganso pinica o pato,
o pato pinica o galo,
o galo pinica a galinha,
a galinha pinica o frango,
o frango pinica o pinto
e o pinto faz piu-piu
e manda todo mundo
pinicar a puta que pariu!

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Cuidado com gente espertalhona, atenção com as 
contas e não acredite em promessas de ganhos fáceis, 
pois pode cair no conto do vigário. Em compensação, o 
amor segue iluminado e blindado pelas vibes de Vênus, 
que realça o astral prestativo no convívio com o mozão e 
favorece a paquera.

Touro (21/4 a 20/5)
Boa época para fazer cursos online e estudar para 
provas e concursos. Vênus, que segue o rolê em sua 
Casa da Conquista, troca likes com Urano e anuncia boas 
novidades na vida amorosa.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
 Mudanças positivas devem surgir e as coisas tendem a 
caminhar melhor. Mesmo assim, é bom ficar de antena 
ligada nos recados de Marte, que continua cutucando 
os astros com vara curta e forma quadratura, o aspecto 
mais tenso, com Plutão neste período.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Você vai se sentir mais à vontade com as pessoas do 
seu convívio e tretas antigas podem ser resolvidas. No 
entanto, fique esperta com as vibes tensas de Marte, 
que mais uma vez se estranha com os astros.

Leão (22/7 a 22/8)
Se você vem enfrentando obstáculos e aborrecimentos 
no trabalho, saiba que as coisas devem fluir melhor para 
o seu lado. A dois, quanto mais estabilidade e sossego 
tiver com o mozão, melhor para a relação.

Virgem (23/8 a 22/9)
 Com seu charme no topo, os contatinhos fervilham e 
as chances de conquista triplicam. Nos agitos das redes 
sociais, você pode reencontrar ou conhecer alguém 
capaz de mexer com as suas estruturas e o melhor é que 
o crush deve combinar diretinho contigo.

Libra (23/9 a 22/10)
Na profissão, não espere grandes novidades nestes 
dias. A Lua entra na fase Minguante em sua 10ª Casa e 
aconselha a concluir o que está em andamento, sem sair 
da rotina.  

Escorpião (23/10 a 21/11)
Se algo pegar durante a semana, logo você e o mozão 
farão as pazes. Na paquera, o sinal estará aberto para 
um lance mais firme e tudo indica que pode rolar a partir 
de uma amizade.   

Sagitário (22/11 a 21/12)
Em paz com Urano, o astro do amor promete boas novas 
e revela que alguém ligado ao seu trabalho pode fazer 
seu coração disparar. A saúde se fortalece, mas evite 
excessos no fim de semana.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
 Nos contatos sociais e nos assuntos profissionais, 
os astros apontam altos e baixos, portanto, não crie 
altas expectativas ou pode se frustrar. No dia 9, a Lua 
ingressa na fase Minguante em sua 7ª Casa, trazendo 
vibes mais serenas para o relacionamento com o mozão. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Na paixão, rivalidades e mal-entendidos podem pesar 
contra, mas Vênus envia boas vibes ao formar um belo 
aspecto com seu regente Urano no dia 10, sinal de que o 
romance deve reservar alegrias e bons momentos. 
 
Peixes (20/2 a 20/3)
Um clima de harmonia deve comandar a relação a 
dois: você e o mozão vão conversar sobre mil coisas e, 
unidos, terão força para resolver qualquer parada. O Sol 
continua brilhando em sua 8ª Casa e além de acentuar 
sua sensualidade, deixa sua intuição tinindo, o que será 
ótimo para você identificar e se livrar das zicas que 
podem pintar nesta semana.


