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Dívidas, função do vice,
saúde e cargos no governo
dominam debate entre
Conzatti e Enoir

DESTAQUEs
DA SEMANA
eleições

Candidatos
de Roca Sales
debatem neste
sábado na Rádio
Encantado | 3

VANESSA PALIOSA

Durante mais
de duas horas,
os candidatos
fizeram perguntas
entre si a partir de
temas sorteados
na hora e
também tiveram
liberdade para
questionamentos
sobre assuntos
diversos.

ENCANTADO
545 confirmados
527 recuperados
5 em isolamento
1 internado
87 com sintomas
gripais
12 mortes

nossos
colunistas

sergio
seppi
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Trio que planejava
assalto a supermercado
é preso na ERS-129

ELEIÇÕES 2020
Como escolher um
bom candidato 6

XANDÃO
DOS SANTOS

Inter ainda sonha
com a contratação
de Taison 17
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H

oje quero compartilhar
um artigo bastante
reflexivo do Ministro
Ernesto Araújo, à Revista Terça
Livre.
O Rei Leão e o livremercado
Parafraseando Timão, o
suricata do filme, “talvez você
precise de uma nova lição.”
Apesar de todo ensinamento
moral contido na fascinante
trama norte-americana,
proponho aqui tirarmos uma
lição mais rasa e politizada,
mas nem por isso menos
importante. Façamos um
paralelo político-econômico
com os personagens.
Quem quer que tenha
visto o filme, certamente não
se esqueceu de Scar, o vilão.
Tremendamente ambicioso e
ganancioso, foi capaz de matar
seu irmão Mufasa para chegar
ao trono. Invejoso e capaz de
alianças com adversários, Scar
é a perfeita representação dos
governos comunistas, tal como
o PT. Aliado com hienas, a
governança de Scar se parece
com as alianças do PT com
Cuba e Venezuela.
Um dos momentos
especialmente marcantes do
filme se dá quando Scar diz
que a fome das hienas nunca
está plenamente saciada,
fazendo referência ao fato de
que as hienas comem sempre
que possível. Ora, nada mais
condizente com os governos
comunistas, dispostos a tirar
sempre mais dos pobres, até que
estes já não tenham nada.
Outrossim, a falta de
lealdade de Scar e das hienas é
típico dos governos autoritários:
querendo governar tudo, fazem
e desfazem alianças forçadas.
Vide a União Sovietica. A
explicação é simples: um
governo ruim como o de
Scar, tal como os governos
comunistas, só se sustenta na
base da força. Não obstante,
sempre termina em fome: Scar
prefere alimentar as hienas
aos leões. Assim como o PT
prefere financiar Fidel Castro a
alimentar seus cidadãos.
Scar é o destruidor da
moralidade e de tudo. Assim,
quer acabar também com
Simba, levando-o para o

mau caminho. Simba é seu
sobrinho, filho de Mufasa,
o Grande Rei. Nascido para
ser o futuro herdeiro do
trono, Simba é alvo dos piores
sentimentos de Scar. Não por
acaso, Simba acaba ouvindo
mais a Scar que a seu pai. A
falta de virtudes em Simba
acaba revelando-o uma
marionete, tal como o PT faz
com seus beneficiários.
No final das contas,
a marionete torna-se
semelhante ao comunista de
verdade: Simba é do bem – e
se revelará o grande herói do
filme, mas acaba, durante
boa parte do filme, sendo um
idiota útil. Simba não quer
complicar sua vida, não quer
estruturas de poder. “Hakuna
Matata” passa a ser seu lema:
aproveite a vida. É soberbo:
não quer que ninguém o
limite, o eduque. O filho de
Grande Rei não quer assumir
sua realeza. Foge das suas
responsabilidades. Os que
servem aos comunistas são
assim: não se submetem a
ideias diferentes, já que não
vêem sentido na estrutura da
realidade. E assim se acham –
apenas se acham – livres.
Por fim, o grande nome
do filme: Mufasa, o Rei.
Forte na sua personalidade,
compassivo no seu coração,
Mufasa é corajoso, honrado,
atento e carrega consigo a
responsabilidade de ser um
Rei. Sabe que ser rei não
significa ter mais poder, mas
ter mais responsabilidade.
Com grandes poderes vem
grandes responsabilidades,
já ouvíamos no filme do
Homem-Aranha. O pai de
Simba, por isso mesmo, é
sábio: sua vida consiste em
fazer melhor a vida dos
outros. E a memória das
virtudes de Mufasa fará
Simba voltar ao caminho, e
tornar-se o herói do filme, à
imagem do pai.
O Rei gosta de salientar
que, na natureza, tudo está
em equilíbrio. E, como rei,
sua tarefa é fazer com que
as coisas continuem em
equilíbrio. Mufasa é o símbolo
do equilíbrio, da sobriedade:
assim como uma economia
livre, mas voltada ao bem
comum. Para que haja
liberdade – seja econômica ou
moral, é preciso ter um justo
equilíbrio, para que o mínimo
indispensável seja mantido.
Um capitalismo para as
pessoas, não pessoas para o
capitalismo.
De maneira nenhuma
devemos enxergar O Rei Leão
como uma história sobre a
política, mas seu rico enredo
permite tantas interpretações
que não poderíamos deixar
de fora esta análise. Buscamos
o equilíbrio, buscamos o livremercado voltado para o bem
de todos.

BOCA NO TROMBONE
ESTRADA DA
SANTINHA
Moradores da
região da Estrada da
Santinha reclamam
das condições do
trecho. Segundo eles
há muitos buracos e
pedras soltas. Para
piorar, há circulação
de caminhões, que é
proibido no local.

FRASE DA
SEMANA
ARQUIVO JO

@jornal
opiniao
valedo
taquari

OBITUÁRIO

9/10/2020 a 15/10/2020

10/10 – Célia Ignes Pederiva Fraporti, 78 anos.
Cemitério de Linha Garibaldi, Encantado. Funerária Mazzarino.
10/10 – João Orlando Ott, 73 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado.

“O dia em que o poder
público e a população
conseguirem
dimensionar de fato o
poder que a arte tem
em transformar vidas
e sociedade, quem
sabe iremos entender
que isso se trata de
uma questão de saúde
pública”.
FERNANDO GRACIOLA,
músico de Encantado

13/10 – Francisco Eitelven, 52 anos.
Cemitério de Linha Treze de Maio, Muçum. Funerária Garibotti.
13/10 – Lúcia Werner, 85 anos.
Cemitério de Arroio Augusta Alta, Roca Sales. Funerária Delano.

ASSINATURAS
JORNAL OPINIÃO

14/10 – Ivo Coletti, 68 anos.
Crematório São José de Caxias do Sul. Funerária Garibotti.

Anual:
R$ 205,00
Semestral:
R$ 120,00
Correio anual:
R$ 400,00
Correio semestral:
R$ 215,00

15/10 –Terezinha Maria Scapini, 85 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/09/1971
Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580
EDIÇÃO Nº: 2.516

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

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

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.
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PROGRAMA terá quatro blocos, das 9h30min às 11h40min

Candidatos de Roca Sales debatem
na Rádio Encantado neste sábado

FOTOS: VANESSA PALIOSA

O

s três
candidatos
ao governo
de Roca Cales estarão
frente a frente, neste
sábado (17), no estúdio
da Rádio Encantado.
Amilton Fontana
(MDB), Celso Antonio
Giongo (PSL) e Ivair
Zanchetti (PTB-PPPDT-PSDB) participam
do segundo debate
organizado pela
emissora, com início
marcado para as
9h30min. Na semana
passada, o programa
reuniu os candidatos de
Encantado.
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 quatro blocos. O
formato prevê uma
pergunta da emissora,
seis perguntas livres
entre os candidatos a
partir do sorteio de
temas específicos e 15
perguntas livres.
Na quarta-feira
(14), o roteiro foi
apresentado às três
coligações. Também
foram repassados os 12
temas propostos pelos
jornalistas e radialistas
do Grupo Encantado
de Comunicação
(GECom). Destes, seis
serão sorteados no
momento do debate.
Os temas são
os seguintes:
atendimento na
saúde, 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.

AMILTON FONTANA, CELSO GIONGO E IVAIR ZANCHETTI

O ROTEIRO
1º BLOCO:
>> Uma pergunta da emissora: Por que eu quero administrar o
município de Roca Sales?
>> Os candidatos farão perguntas entre si a partir de temas
sorteados na hora. No total são 12 temas e seis serão sorteados
durante o debate. Cada candidato fará duas perguntas e cada
candidato responderá duas perguntas. Além disso, o candidato que
não receber a pergunta participará com um comentário sobre o tema
sorteado. Os tempos são os seguintes: 30 segundos para a pergunta;
2 minutos para a resposta; 1 minuto para réplica e 1 minuto para o
comentário.
2º BLOCO
>> Os candidatos farão perguntas entre si a partir de temas livres.
Cada candidato fará duas perguntas, com réplica e tréplica. Os
tempos são os seguintes: 30 segundos para a pergunta; 2 minutos
para a resposta; 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica.

PARTICIPAÇÃO
>> No estúdio da emissora ficarão apenas os três
candidatos e o mediador.
>> Poderão acompanhar o candidato até DOIS
assessores, que ficarão em salas separadas na sede
da emissora.
>> O tempo de fala do candidato será exibido em
uma tela (cronômetro).

ORDEM
>> A ordem de participação do candidato será
definida por sorteio realizado no dia do debate.
>> Em cada bloco será feito um novo sorteio.

3º BLOCO
>> A partir de temas livres, os candidatos poderão escolher
para quem direcionar a pergunta. Cada candidato poderá fazer
duas perguntas. Os tempos são os seguintes: 30 segundos para a
pergunta; 2 minutos para a resposta; 1 minuto para a réplica e 1
minuto para a tréplica.
4º BLOCO
>> Última pergunta para cada candidato, que poderá escolher
para quem direcionar a pergunta. Os tempos são os seguintes: 30
segundos para a pergunta; 2 minutos para a resposta; 1 minuto para
a réplica e 1 minuto para a tréplica. Para finalizar, cada candidato
terá 1 minuto para se despedir/e ou avaliar sua participação no
debate.

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

TEMPOS
•
•
•
•

30 segundos
pergunta
2 minutos resposta
1 minuto réplica
1 minuto tréplica ou
comentário

APOIO
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encantado

DE OLHO EM ROCA
Obra da
praça
deve ser
concluída
até dezembro

claudinei
coferri

Segue em ritmo
acelerado os trabalhos
da cobertura da
praça Júlio Lengler.
O valor investido
é de R$ 307.216,22
através da captação de
recursos federais. A
previsão é que a obra
esteja concluída até
dezembro.

DIVULGAÇÃO

CONCLUSÃO DA OBRA ESTÁ
PREVISTA PARA DEZEMBRO

Amanhã é dia D de vacinação
contra a Poliomelite

A Secretaria da Saúde realiza amanhã(17), o dia D
de Multivacinação e vacinação contra a Poliomelite.
O atendimento junto a Unidade Básica de Saúde
Central será das 8h ao meio dia e das 13 às 17h.
Nacampanha de Multivacinação o objetivo é atualizar
a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes até
15 anos. A campanha da Pólio vai imunizar crianças
a partir de um ano até 4 anos 11 meses e 29 dias.
Os pais ou responsáveis devem apresentar sempre o
cartão do SUS e a caderneta de vacinas. A campanha
prossegue até o dia 30 de outubro.

Passeio Trêm dos Vales Roca
Sales a Colinas será em
novembro

O projeto Trêm dos Vales chega com uma
novidade este ano. O passeio entre Roca Sales a
Colinas e Colinas Roca Sales programado para os
dias 6,7 e 8 de novembro. O horário de partida de
Roca Sales será às 11h e 16h30min. De Colinas
para Roca Sales será: 9h e 14h30min. A compra dos
ingressos poderá ser feita pelo site: http: //abpfsul.
com.br. O projeto Trem dos Vales é organizado pela
Associação dos Municípios de Turismo da Região
dos Vales (Amturvales) e tem parceria da ABPF e
Rumo Logística.

Hospital solicita recursos
para ala SUS

A Câmara de Vereadores recebeu um ofício da
Sociedade Beneficente Roque Gonzáles mantenedora
do hospital. No documento a entidade solicita
apoio do legislativo a fim de destinar parte da verba
a ser devolvida para a Administração Municipal à
entidade para a realização da reforma da ala SUS do
Hospital.

ACI-E mobiliza associados
voluntários e cria
o Comitê do Futuro
DIVULGAÇÃO

dos mais diversos
Desde o avanço
setores da
da pandemia
sociedade: entes
do coronavírus,
públicos, entidades
a Associação
representativas,
Comercial e
sindicatos,
Industrial de
instituições, clubes
Encantado (ACI-E)
de serviços, escolas,
está envolvida
universidades e
na promoção
munícipes. Quanto
de iniciativas de
mais pessoas e
apoio às empresas
entidades, empresas
associadas, seja na
envolvidas, maiores
orientação sobre
e melhores foram
alternativas para
Reunião do Comitê do Futuro, nesta semana,
os resultados
enfrentar os novos
foi coordenada pela presidente em exercício
atingidos”,
desafios, seja no
da ACI-E, Maria Cristina Castoldi
acrescenta Maria
estimulo à retomada
Cristina. “É isso
da economia local.
após o licenciamento
“Com os sucessivos
que
o
Comitê do Futuro
Nesse contexto, a
de Rafael Fontana para
encontros, o Comitê
deseja
para Encantado
entidadeestruturou
cuidar do projeto Trem
foi percebendo que os
e
é
isso
que a ACI-E
o Comitê do Futuro,
dos Vales, cujos passeios
sonhos e desejos eram
irá
propor
ao próximo
grupo formado
iniciam neste final de
maiores e incluíam
prefeito:
que
unidos,
por associados
semana na região.
todo o município de
cooperando
um
com
voluntários com o
Na sequência,
Encantado. Vimos
o
outro,
em
prol
das
objetivo, primeiro,
o grupo começou
nos debates que era
necessidades
e
interesses
de buscar meios e
preciso ir além, voltar o a estudar casos de
coletivos, possamos
formas de auxiliar
municípios referências
olhar para o futuro de
construir o Encantado
os empreendedores,
em desenvolvimento
Encantado, o que cada
que queremos”.
as empresas e os
econômico e social.
um almejava para si,
Nesta semana,
empresários a se
“Com isso constatamos
seus filhos, seus netos”,
integrantes
do Comitê
reinventarem e
que estes municípios
explica a presidente
estiveram
reunidos
a superarem as
adotaram programas
em exercício da ACI-E,
na terça-feira (13), no
dificuldades enfrentadas Maria Cristina Castoldi, de desenvolvimento
Centro Empresarial
em decorrência da
local e contavam com
que assumiu a função
ACI-E.
pandemia.
o trabalho voluntário
no dia 1º de outubro,

Chá Rosa Drive Thru
comercializa mais
de 400 marmitas

O Núcleo de
Mulheres SuperAção, da
Associação Comercial e
Industrial de Encantado
(ACI-E), divulgou, nesta
semana, o resultado do
Chá Rosa Drive Thru.
O evento, realizado
no dia 3 de outubro,
no Espaço D Casa de
Festas, comercializou
451 fichas para aquisição
de marmitas e o lucro foi
de R$ 3.060,00. Metade
do valor será revertido
à Liga Feminina de
Combate ao Câncer de
Encantado, parceira da
promoção.
Conforme a nucleada
Natália Radaelli, o Chá
Rosa Drive Thrufoi
planejado para atrair e
acarinhar as pessoas,
proporcionando um

DIVULGAÇÃO

Espaço D Casa de Festas organizou uma
decoração especial para receber as pessoas

momento único e seguro,
diante das restrições que
a pandemia exige. “As
pessoas foram recebidas
pelas integrantes do
núcleo SuperAção,
vestidas igualmente,
com brilho no olhar

e sorriso escondido
pela máscara, em um
ambiente decorado com
balões, onde os veículos
passavam por uma nuvem
de bolhas de sabão. Ao
receber a marmita com o
sachê de chá, era possível

apreciar também as
músicas cantadas pelo
tenor Vitor Delazari”,
relata Natália, que reforça
o agradecimento às
integrantes da Liga e ao
Vitor pelo envolvimento
na ação.
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região
Primeiro lote “Golden Chicken” é
alojado no Condomínio Encantado
O primeiro lote de pintinhos
oriundos do Incubatório da Dália
Alimentos nasceu entre os dias 13
e 14 de outubro e já foi alojado no
Condomínio Avícola Encantado. Na
quarta-feira, dia 14 de outubro, as aves
foram transportadas até o Condomínio
Encantado, em Linha São Luis, que
está em seu terceiro lote, sendo este o
primeiro proveniente do incubatório
próprio da Dália. Também se encontra
com o terceiro lote alojado o núcleo de
Vespasiano Corrêa, que no próximo
terá pintinhos Dália.
Os condomínios de Mato Leitão,
Venâncio Aires e Anta Gorda estão
no segundo lote. Já os núcleos em

Cruzeiro do Sul e Marques de Souza
estão nos ajustes finais, com teste de
equipamentos e posterior vistoria e
desinfecção do local para alojamento
dos animais previsto para até o final
deste ano. O núcleo Encantado São Luis
encontra-se na etapa de instalação dos
equipamentos e o de Relvado ainda em
obras civis.
Quanto ao Incubatório, foram
incubados 43 mil ovos, dos quais
nasceram em torno de 37 mil
pintinhos. Semanalmente o
incubatório, que está localizado em
Mato Leitão, incubará 86 mil ovos com
previsão de nascimento de 70 mil
pintinhos por semana.

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Ingressos para o Trem
dos Vales estão à venda
No ano passado, milhares de pessoas
puderam ver as belezas da região
percorrendo os trilhos da Ferrovia do
Trigo, entre as cidades de Muçum e
Guaporé, no projeto Trem dos Vales.
Este ano, a experiência se repete. Ao
todo, serão 34 passeios, entre o final de
outubro e início de novembro. Alguns
já estão com ingressos esgotados, mas
outros ainda têm bilhetes à venda.
Este ano, além do passeio entre
Muçum e Guaporé, também haverá
o trajeto entre Colinas e Roca Sales.
É uma novidade do roteiro e ligará
duas culturas muito fortes do Vale do
Taquari: a alemã e a italiana.
A compra dos ingressos para os
passeios pode ser feita no site https://
loja.abpfsul.com.br/. O projeto Trem
dos Vales é organizado pela Associação
dos Municípios de Turismo da Região
dos Vales (Amturvales) e tem parceria
das prefeituras, Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária (ABPF) e
Rumo Logística.
Confira quais passeios têm bilhetes
disponíveis:
21 de outubro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
Tarde – Muçum x Guaporé - 14h

Animais foram
transportados do
incubatório
em Mato Leitão até
Encantado

Equipe de trabalho no alojamento dos pintinhos oriundos do
incubatório

23 de outubro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
Tarde – Muçum x Guaporé - 14h

28 de outubro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
Tarde – Muçum x Guaporé - 14h
30 de outubro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
Tarde – Muçum x Guaporé - 14h
31 de outubro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
2 de novembro
Manhã – Guaporé x Muçum - 9h
Tarde – Muçum x Guaporé - 14h
6 de novembro
Manhã – Colinas x Roca Sales - 9h
Manhã – Roca Sales x Colinas - 11h
Tarde – Colinas x Roca Sales - 14h30
Tarde – Roca Sales x Colinas - 16h30
7 de novembro
Manhã – Colinas x Roca Sales - 9h
Manhã – Roca Sales x Colinas - 11h
Tarde – Colinas x Roca Sales - 14h30
Tarde – Roca Sales x Colinas - 16h30
8 de novembro
Manhã – Colinas x Roca Sales - 9h
Manhã – Roca Sales x Colinas - 11h
Tarde – Colinas x Roca Sales - 14h30
Tarde – Roca Sales x Colinas - 16h30
* Onde comprar os bilhetes: https://
loja.abpfsul.com.br/
PLURAL COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Este ano, além do passeio entre Muçum e Guaporé, também
haverá o trajeto entre Colinas e Roca Sales
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OUTSIDER

Eleições de Encantado

COMO ESCOLHER
UM BOM CANDIDATO
Piadinha

SERGIO
SEPPI
sergio.seppi@hotmail.com

O Que Ser Quando
Crescer?
Um casal, sempre
desejando um bom
futuro para o filho, faz
aquela pergunta:
- Filho o que você quer
ser quando crescer?
O garoto responde:
- Eu quero ser político,
mãe.
A mãe, surpresa com a
resposta, pergunta:
- Por que político?
- Ora mãe, porque
nunca vi político
saindo nas ruas para
fazer manifestação por
melhores salários.

E

sta é uma caricatura da visão da população sobre
os políticos. Os candidatos estão desafiados a
demonstrar sua qualificação e conhecimento para
serem vereadores e prefeitos e a melhorar a imagem da
política, defendendo compromissos com a seriedade,
a honestidade e a luta por justiça social.Apesar do
comportamento de muitos estimulam a descrença
na classe política, diante da corrupção e do mau uso
dos recursos da municipalidade. Cabe aos eleitores
escolherem àqueles que decidirão o nosso destino e
cuidarão da aplicação do dinheiro que o cidadão repassa,
através dos impostos, aos gestores dos serviços públicos.
O eleitor deve pensar no que dizia primeira ministra do
Reino Unido (1979-1990), Margaret Thatcher: “Não existe
dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de
impostos”. A diária do vereador, a gasolina do carro do
Prefeito, a coleta de lixo, a iluminação pública, o salário
do professor, etc., tudo são custos pagos pela Tesouraria
da Prefeitura com o dinheiro que provém do suor e do
trabalho da sociedade.

NÃO VOTAR

Muitos falam em não votar, com a alegação de que
“ninguém presta”. A omissão vai permitir a eleição de
candidatos despreparados que ficarão administrando o
município nos próximos quatro anos, como Prefeito e
Vice, ou na Câmara de Vereadores. Não votar será uma
irresponsabilidade.

CANDIDATOS

Encantado tem a vantagem de conhecer os quatro
candidatos na eleição majoritária, dois prefeitos e dois
vices, pois já estão ou estiveram em funções públicas,
sufragados nas urnas. Estão disputando as nove vagas
para o Legislativo, 55 candidatos de seis partidos. Alguns
são candidatos à reeleição, outros tentam retornar e uns se
apresentam pela primeira vez no pleito. E convenhamos
que não é impossível escolher entre os postulantes um
bom candidato. A atuação dos vereadores é fundamental
para o ordenamento político, na formulação e execução
de leis e na fiscalização do Executivo. O eleitor deve
escolher um candidato que represente seus valores,
tenha propostas factíveis, possui afinidade ideológica, e
defenda os setores necessitados a receber investimentos
prioritários. Além de assumir compromissos éticos.

MANUAL DO BOM
CANDIDATO
A coluna pesquisou e propõe o “Manual do Bom
Candidato”, que pode ser seguido por eleitores que querem
votar bem.

HISTÓRICO PESSOAL

Buscar informações sobre o candidato em canais
de pesquisa e nas redes sociais. Procurar conhecer o
histórico pessoal e profissional, sua postura ética e como se
relaciona com a sociedade, visando descobrir se o discurso
está afinado com a atuação. É importante que não tenha
um registros de mau uso do dinheiro público ou outras
práticas ilegais. Um bom candidato a vereador deve
respeitar e entender de legislação.Fontes interessantes são
os sites da Justiça Eleitoral e dos meios de comunicação.
Mas, cuidado. Podem aparecer notícias falsas, sendo
necessário filtrar e evitar o compartilhamento de
informações de fontes sem credibilidade.

HISTÓRICO POLÍTICO

Se o candidato é ou já foi vereador, pode ser
avaliado sobre como desenvolveu seu trabalho,se foi um
parlamentar presente e atuante, ou foi ausente das sessões.
Procure informações de projetos apresentados, e como
votou nas propostas polêmicos. Desta forma, o eleitor
saberá se concorda ou não com os seus posicionamentos.
Nos cargos no poder executivo, procure sobre os
investimentos realizados, se foram bem executados, e
como foi usado o dinheiro público. No caso do candidato
que concorre a um primeiro mandato na Câmara,
informe-se sua vida profissional. O exercício da profissão é
um indicativo de como desempenhará suas funções.

a duas certezas: ou o candidato não tem conhecimento
das responsabilidades do cargo, ou está apresentando
proposições populistas e demagógicas visando os votos
dos ingênuos. São sinais de que o candidato não é o mais
indicado para assumir receber o voto.

GASTOS

O fim das doações empresariais para as campanhas,
em 2015, provocou uma drástica redução no
financiamento das eleições. Os recursos dependem do
Fundo Partidário, do Fundo Eleitoral e das doações de
pessoas físicas, desde que dentro de um limite de gastos.
Por isso, o eleitor deve ficar atento, pois campanhas caras
podem indicar uso de dinheiro indevido, o ilegítimo Caixa
2.

DIAGNÓSTICO

Um candidato preparado exibe conhecimento sobre
as necessidades do município, pois promessas devem ser
baseadas no que o município e os moradores precisam.
Se o seu candidato faz um diagnóstico errado das
necessidades da cidade, demonstra não estar à altura das
responsabilidades do cargo. O bom candidato é aquele
que consegue equilibrar as necessidades da cidade e as
possibilidades orçamentárias para atender.

PARTIDO

É necessário conhecer o passado e as bandeiras do
partido do candidato, a ideologia e os programas da sigla.
Pesquise a existência de algum histórico de corrupção ou
envolvimento em crimes eleitorais. Esses mesmos critérios
valem para os cargos no executivo, e os partidos das
coligações. A composição da coligação é um bom indicio
de quais legendas o partido do seu candidato tem mais
afinidade, e com quais fará alianças. Na Câmara, agora os
partidos concorrem individualmente.

PROPOSTAS

Ao analisar as promessas de campanha, é fundamental
avaliar se as propostas são possíveis de realização, se bem
elaboradas, com a indicação dos mecanismos para colocálas em prática e de onde virá a verba da sua execução. As
ideias e promessas estão nas redes sociais, sites, discursos,
planos de governo, nos debates e na propaganda eleitoral
das campanhas. Ao indagar um candidato, preste atenção
nas respostas, se são informações completas ou genéricas,
ou tenha evitado questões polêmicas.

ATRIBUIÇÕES

Para identificar se as promessas são válidas, é
preciso conhecer as funções do cargo que disputa. O
vereador tema função de legislar e fiscalizar o trabalho
do prefeito. Se o candidato está prometendo realizar
obras, saiba que esta promessa não é válida, pois são
atribuições do prefeito. Ele pode se comprometer em
lutar por essas propostas. Promessas impossíveis levam

EMPRESÁRIOS

O empresário Rafael Fontana solicitou
licenciamento da presidência da ACI-E,
até o dia 2 de novembro, para se dedicar
exclusivamente ao Projeto Trem dos Vales.
Assumiu a entidade, a empresária Maria
Cristina Castoldi. A atual Diretoria concluirá
a sua gestão em dezembro desse ano.
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Encantado

Reinício das aulas
presenciais nas Emeis
As aulas presenciais das Escolas
Municipais de Educação Infantil
(EMEIs) de Encantado irão reiniciar
no dia 26 de outubro de 2020. Em
função da pandemia da Covid-19,
as aulas presenciais somente
serão ministradas com até 50% da
capacidade para um turno de quatro
horas, no horário das 7h30min às
11h30min, de segunda à sexta-feira.
O retorno presencial do aluno é
facultativo, ficando condicionada
para a sua volta, a entrega de um
Termo de Responsabilidade, até o dia
23 de outubro de 2020, assinado pelos
pais ou responsáveis legais da criança,
em modelo disponibilizado pelas
EMEIs.

Os profissionais do município
lotados nas EMEIs deverão voltar
ao trabalho presencial no dia 19 de
outubro de 2020. A higienização das
salas será de acordo com o Plano de
Contingência das EMEIs, coordenado
pela direção das escolas e com a
participação de todos os servidores
do Município.
As Escolas Municipais de Ensino
Fundamental permanecem na
modalidade de ensino de “Aulas
Programadas” com ensino remoto.
As aulas serão postadas diariamente
na plataforma Google Classroom,
encaminhando-se às atividades
a todos os alunos das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental.

Encantado

Sábado é o Dia D da
vacinação contra a
Polio e Multivacinação
Até 30 de outubro ocorre a
Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite e a Campanha
Nacional de Multivacinação para
atualização da Caderneta de Vacinação
das crianças e adolescentes até 15
anos de idade. Neste sábado, será
intensificada com o dia D, no Posto
Navegantes, com atendimento das 8h
às 17h, sem fechar ao meio-dia.
O objetivo da Secretaria Municipal
de Saúde, Meio Ambiente e Assistência
Social é reforçar a imunização das
crianças com idade entre 1 ano até
os 4 anos e 11 meses com a “gotinha”
e atualizar a caderneta das crianças
maiores e adolescentes. A equipe de
saúde salienta que, mesmo quem
está com a carteirinha de vacinação
completa, é importante pais e
responsáveis passarem na unidade de
saúde nesse período para confirmarem
se realmente todas as vacinas foram

feitas.
De segunda a sexta-feira o horário
de atendimento para a vacinação
no Posto de Saúde Navegantes é das
7h30min às 11h20min e das 13h
às 16h45min. Todas as medidas de
prevenção à Covid-19 estão sendo
tomadas, por isso, além de levar a
carteirinha de vacinação, as pessoas
devem ir de máscara e evitarem
aglomerações.
Pessoa infectada com Covid-19
(suspeita ou Confirmada): não há, até
o momento, contraindicações médicas
conhecidas para vacinar pessoas com
COVID-19. Para se minimizar o risco
de transmissão da Covid-19, pessoas
com suspeita ou com confirmação
devem ter a vacinação adiada até
pelo menos até três dias depois do
desaparecimento dos sintomas, com
tempo mínimo de isolamento de 14
dias do início dos sintomas.

Encantado
Boletim Epidemiológico
Covid-19 (Novo Coronavírus)
Total de casos considerados
recuperados: 527
Total de confirmados: 545
Isolamento social: 5
Pessoas em acompanhamento
domiciliar com sintomas gripais: 87
Internados: 1
Óbitos: 12
Número de pacientes testados:
LACEN
Nº de testes: 316
Confirmados: 119

Negativos: 183
Descartados: 3
Em análise: 11
TESTES RÁPIDOS
Nº de testes: 682
Confirmados: 342
Negativos: 340
PARTICULARES
Nº de testes: 84
Confirmados: 84

Encantado

Castração de animais
Teve início neste mês de outubro
a castração dos animais pertencentes
às famílias registradas no CRAS e das
famílias afetadas pela enchente. Os
procedimentos estão sendo feitos em
clínicas do município interessadas e aptas
a realizá-los, conforme chamamento
público.
Além de serem castrados, os animais
estão sendo chipados (recebendo um
chip). O controle da chipagem está sendo
feito pela Vigilância Sanitária Municipal.
Por meio de um leitor específico, ele
apresenta o seu código, que contém
informações sobre o animal, como meio
de contato com o dono, raça, porte, idade,
entre outros dados relevantes.
No início do ano de 2020 começou o
cadastro dos animais. Houve uma pausa
no cadastro por causa da pandemia, o
qual será retomado em data ainda a ser
definida.
Para a realização desta ação, está sendo
utilizado R$ 50 mil repassados pelo
Legislativo, por meio da devolução de
recursos ao Executivo. Com este valor,
em novembro de 2019, foram adquiridos
500 microchips, acompanhado de leitor
para serem usados nos animais a serem
castrados.
Além de investir nas castrações e
chipagem, os recursos também estão
sendo investidos no controle de doenças
animais e zoonoses, realizados pela
Secretaria da Saúde, Meio Ambiente e
Assistência Social. Uma dessas ações
foi o pagamento realizado ao longo
dos anos para atender a demanda do

município, inclusive da ONG AEDA em
consultas veterinárias e testes de fiv-felv,
tratamentos, medicações e alimentos.

Outras ações

Em julho de 2020, a ONG ASPA
atendeu mais de 50 animais das famílias
afetadas pela enchente. Estes animais
estavam abrigados no Parque João
Batista Marchese, juntamente com
suas famílias. Neste período, iniciou-se
um novo cadastro, onde a ONG ASPA
através do seu projeto Reabilitacão está
fornecendo casinhas a todos os animais,
bem como fez todo um trabalho sobre
a importância da castração desses
animais. A entidade atende todos os
bairros do município.
Neste ano através do Termo de
Colaboração 006/2020, Chamamento
Público 02/2019, após toda a
documentação ser entregue, que atende
a necessidade legal da lei federal nº
13.019/2014 – parcerias voluntárias,
iniciou o Projeto de Atendimento da
Causa Animal e Controle de Zoonoses
aos animais, proporcionando um
melhor atendimento e controle de
zoonoses aos animais, bem como a
promoção de campanhas de castração
e adoção, aonde já ocorreu o repasse de
R$ 9.000,00 (referente há três meses) a
AEDA – Associação Encantadense de
Defesa dos Animais. Será repassado
o valor mensal de R$ 3.000,00 a
associação, mediante prestação de
contas da mesma. Estes recursos não
estão inclusos no repasse do Legislativo.
DIVULGAÇÃO

Casinhas foram produzidas para os cachorros

Encantado
Locais públicos estão
abertos para a comunidade
Em função de dúvidas a respeito se é possível ou não frequentar espaços públicos, a
Administração Municipal de Encantado esclarece que os espaços públicos estão abertos
para a comunidade, desde que todos os usuários tenham os cuidados e respeitem as
orientações de prevenção à Covid-19. É fundamental e necessário todas as pessoas
continuarem a observar as regras do distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos
com frequência ou usar álcool gel 70%, bem como todos os demais cuidados para
prevenir a doença.

Encantado
Outubro Rosa
Assim como todos os anos, a Secretaria da Saúde aderiu mais uma vez a Campanha
Outubro Rosa que serve para reforçar a importância das mulheres procurarem as
unidades de saúde para fazerem o pré-câncer, mamografia e aprenderem a fazer o
autoexame. Todos os Postos de Saúde estão realizando os atendimentos. Para facilitar
para quem trabalha o Posto de Saúde Central está atendendo também com horário
estendido das 17h às 20h nos dias 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de outubro.
Para agendar a mamografia, o exame citopatológico e o autoexame nestes horários
diferenciados basta ligar para o 3751-0121.
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segue até a página 10

candidatos divulgaram suas propostas no sábado (10)

ELEIÇÕES 2020

Conzatti e Enoir confrontam ideias
no debate da Rádio Encantado
N
a manhã do último sábado (10), os dois candidatos ao
governo de Encantado estiveram frente a frente 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 (PP - MDB),

participaram do primeiro debate organizado pela emissora.
Produzido pelo departamento de jornalismo da rádio, o debate foi
dividido em cinco blocos. O formato contou com uma pergunta
da emissora, oito perguntas livres entre os candidatos a partir do
sorteio de temas específicos e 10 perguntas livres.
VANESSA PALIOSA

Por que eu quero
administrar o município
de Encantado?

O debate iniciou com a questão proposta pela
emissora: “Por que eu quero administrar o município
de Encantado?” Por ordem de sorteio, Adroaldo
Conzatti começou a responder. Segundo ele, ser
candidato mais vez é demonstrar carinho, força
e disposição para ver a cidade com a autoestima
elevada, porque se conseguirmos resolver a maioria
dos problemas da comunidade, ela se sente feliz,
por isso é bom ser prefeito de uma cidade como
Encantado, com mais de 105 anos de emancipação,
construída por várias gerações.
O candidato Enoir Cardoso destacou que se
sente preparado para esta missão. Reforçou que
uma administração não se faz apenas com espírito
público, mas sim com coletividade, planejamento e
mais importante ainda valorizando as pessoas que
fazem parte da equipe de trabalho, respeitando a
população, que é quem ajuda a construir uma cidade
melhor.

Temas sorteados

Na sequência foram sorteados temas sugeridos
pela equipe do Grupo Encantado de Comunicação e
os candidatos fizeram perguntas entre si. O primeiro
assunto foi Tecnologia. Conzatti questionou qual será
o trabalho de Enoir nesta área. O candidato Enoir
salientou que o trabalho deve ser iniciado na base,
com a inserção da tecnologia na escola e no incentivo
aos empreendedores. Para isso querem criar o Núcleo
Tecnológico com a participação das entidades e da
sociedade. Criar leis de incentivos para que pessoas da
área tecnológica venham para Encantado desenvolver
este trabalho e por isso, o dever enquanto gestores é
de incentivar e abrir possibilidades. Além disso, frisou
que é importante valorizar os profissionais daqui; criar
startups; a ouvidoria digital e ainda, digitalizar vários
serviços importantes na Prefeitura para atender a
comunidade.
Na réplica, Conzatti destacou que foram licitados
nessa semana 500 tablets para serem distribuídos
aos alunos do 5º ao 9º ano do município para serem
usados dentro da escola. No próximo mandato quer
comprar um tablet para que cada aluno leve para
casa e faça o seu tema com o acompanhamento
digital de toda a educação.
Na tréplica, Enoir comentou a importância de
criar parcerias com instituições, centros tecnológicos
como a Univates, que podem colaborar com a
escola e a indústria. Como exemplo importante
falou sobre a assinatura digital, onde com um clique
podem assinar vários empenhos, o que facilita e
agiliza o trabalho, otimizando o tempo e tendo mais
resolutividade nas ações.

conzatti e enoir no estúdio da rádio encantado

AÇÕES PARA A
TERCEIRA IDADE

O segundo tema sorteado foram as “Ações para a
terceira idade”. Enoir questionou quais seriam as ações
de Conzatti. O candidato destacou a importância dos
idosos e respondeu que quer retomar o projeto Viver
Bem paralisado por causa da pandemia, pois é lá nas
comunidades que eles se exercitam, se movimentam
e convivem. Também quer incentivar o coral dos
idosos.
Na réplica, Enoir também destacou a importância
dos idosos e falou que quer incentivar a Assedi, e as
ações como os Avós Jardineiros e ainda programas
voltados a saúde. Quer proporcionar visitas
médicas aos idosos nos seus lares, com entrega de
medicamento para quem tem uso contínuo.
Na tréplica Conzatti destacou que foi construído
o quiosque no Centro de Convívio dos Idosos, mas
não foi inaugurado por causa da pandemia. Além
disso, pretendem implantar sistema para a entrega
de medicamentos em casa para todas as pessoas que
tenham dificuldade de locomoção.

SERVIDORES PÚBLICOS

No tema “Servidores públicos”, Conzatti comentou
que a atual administração terminou com o turno
único e por isso questionou se Enoir queria voltar
com o turno único? Enoir colocou que não pretende
retomar, pois o foco estará na gestão de pessoas, na
valorização do quadro de servidores, pois são eles que
fazem a parte mais difícil do município, colocando
a mão na obra. Querem dar condições técnicas e
emocionais para desempenharem bem as suas funções
e trabalhar motivados.
Na réplica, Conzatti colocou que houve redução
de secretarias e de cargos de confiança (CCs) e os
que ficaram são excelentes colaboradores. Criaram a
meritocracia que foi altamente positiva.
Na tréplica, Enoir, salientou que a meritocracia
não tem funcionado como deveria e o objetivo deles
é fazer com que as pessoas estejam satisfeitas com
o seu rendimento. Destacou que o último aumento
IGPM não foi dado na sua totalidade, somente parcial
e, além disso, aumentaram o valor da contribuição
para o fundo, mas não houve aumento na renda dos
servidores.
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PROJETOS PARA O INTERIOR

Sobre o tema “Projetos para o interior”, Enoir
questionou qual a importância que Conzatti vê no
interior, nos agricultores. Conzatti destacou que tem
projetos em andamento como o asfalto comunitário.
Outro projeto é o agrodigital que será implantado
para levar internet a todas as comunidades e ainda
terá a pavimentação do acesso às propriedades.
Na réplica, Enoir colocou que nestes quatro
anos sentiram a falta da patrulha agrícola, houve
dificuldade para conseguir horas máquinas,
inseminação, veterinários, terraplenagens e incentivos
às agroindústrias.
Na tréplica, Conzatti observou que não existe
pendência em terraplenagens e os equipamentos
sempre estiveram a disposição da agricultura.
Investiram mais de cinco mil horas máquinas para a
construção dos condomínios ASA 1 e ASA 2 da Dália.

FINANÇAS

Sobre “Finanças”, no início do segundo bloco,
Enoir questionou o que é possível fazer para melhorar
o município sem aumentar impostos. Conzatti
respondeu que foi realizada a compra de vários
equipamentos, veículos e materiais, pagos a vista e
sem aumentar impostos. Conforme Conzatti, isso
foi possível através da redução de secretarias, CCs
e contratos onde os valores pagos eram absurdos.
Além disso, observou que mesmo com a pandemia,
enchente e estiagem, a Administração Municipal está
com a situação totalmente sob controle. Havia quase
R$5 milhões de precatórias para pagar e pagam em
média R$ 80 mil por mês.
Na réplica, Enoir comentou que o município tem
um orçamento de R$95 milhões para 2020, com um
caixa livre de quase seis milhões e existe uma dívida
de mais de R$ 11 milhões.
Na tréplica, Conzatti destacou que tem dívidas com

o Finisa de R$2,5 milhões, com o Banco do Brasil
de R$1,5 milhão e com o Badesul de R$1,2 milhão,
o que dá cerca de R$5 milhões. Também estão com
todas as contas em dia e tem R$ 15 milhões em
caixa disponíveis, onde todos estes valores podem
ser pagos, mas está observando os prazos para os
pagamentos.

PÓS–PANDEMIA

Sobre o tema “Pós- pandemia”, Conzatti perguntou
qual o caminho mais seguro para as pessoas saírem
da pandemia e recuperarem o eventual prejuízo
que tiveram. Enoir colocou que é preciso diálogo
e união de forças entre o setor público, entidades e
a população para que a cidade não pare no tempo.
Voltou ao assunto das Finanças e observou que no
Finisa, o financiamento é de R$ 4 milhões e Conzatti
só usou dois, mas deverá usar os outros R$ 2 milhões.
Além disso, os juros que existem em 96 parcelas de
pagamento somam mais de R$2 milhões. Com base
nisso, colocou que só no Finisa, a dívida é de mais de
R$ 6 milhões e por isso é necessário trabalhar com
transparência e respeito à população.
Na réplica, Conzatti explicou que o financiamento
do Finisa é de R$4 milhões e usaram até agora pouco
mais de R$ 2 milhões. Ainda terá a iluminação
pública de parte da ERS 129, do Vale dos Pinheiros
até o Parque Perolin, e a pavimentação de várias
quadras da cidade que ainda devem acontecer neste
ano.
Na tréplica Enoir destacou que farão o que
trará saúde financeira e qualidade de vida para a
população.

AÇÕES PARA A JUVENTUDE

Quanto as “Ações para Juventude”, Enoir
questionou quais foram as ações que desenvolveu e o
que Conzatti pretende fazer? O candidato respondeu

que uma grande inovação foi a criação de uma escola
de formação permanente de professores dentro
da educação, onde todos os alunos e escolas têm
as mesmas disciplinas no mesmo dia e no mesmo
horário e isso fará a diferença para as próximas
gerações, isto é, a juventude que hoje está dentro
das escolas. Também destacou que quer investir em
inovação tecnológica, onde já possui dotação no
orçamento para implantar projetos, mesmo sem a
criação de uma secretaria. Será um departamento
dentro da administração.
Na réplica, Enoir colocou que pretendem criar
o programa Jovem Profissional com cursos de
profissionalização para jovens que saem do ensino
médio e não tem condições de ingressar numa
faculdade, para isso farão parcerias com o Sebrae,
Senac, Senai e com instituições do município. Na
parte esportiva querem investir no esporte amador
da cidade, reestruturar o caminhódromo, criar uma
pista de Veloterra e buscar verbas para a construção
de uma pista de kart.
Na tréplica, Conzatti, colocou que têm áreas
cedidas para o esporte, especialmente no bairro Vila
Moça.

IMIGRANTES

O último tema sorteado foi “Imigrantes”, Conzatti
pediu se Enoir dará continuidade à escola criada para
incluir os imigrantes? O candidato respondeu que
pretende capacitar pessoas e integrantes dos grupos
para serem o elo entre o grupo dos imigrantes e a
administração pública e a sociedade para que tenham
atendimento igualitário.
Na réplica, Conzatti observou que foi criado a EJA
Imigrantes que funcionaria na Escola Érico Veríssimo
para inserir eles na comunidade e melhorarem a
comunicação entre os profissionais e as famílias.
Na tréplica, Enoir, afirmou que esse trabalho
precisa ser melhor executado.

Perguntas livres
O terceiro bloco começou com perguntas livres
entre os candidatos. Conzatti questionou por que
a coligação MDB – PP abriu mão de participar do
debate entre os candidatos a vices proposto pela
Rádio Encantado. Enoir respondeu que na eleição
passada, a coligação também queria um debate com
os vices, mas Conzatti o orientou a não participar.
Destacou que seu vice-prefeito está muito bem
preparado e que se for importante esta discussão nesta
eleição não terá problema nenhum. Observou que
nesta coligação, Conzatti quer valorizar o seu vice,
diferentemente do que aconteceu nesse mandato,
onde se sentiu um tanto desprestigiado, mas embora
isso tenha acontecido, não baixou a cabeça e o seu
partido, PP e o MDB, tem participação efetiva em
mais de 80% das obras que estão sendo realizadas no
município. Além disso, seu vice terá todo o espaço
necessário.
Na réplica, Conzatti colocou que Enoir teve a
oportunidade de trabalhar na secretaria da agricultura
e depois abriu mão. Sobre o debate, disse que é
importante a comunidade conhecer as ideias de
cada um dos vices. Hoje existem 52 projetos em
desenvolvimento, quatro emendas, três com recursos
dos deputados do MDB e uma do PTB.
Na tréplica, Enoir colocou que está do lado
certo, do partido que trabalha e busca recursos para
Encantado, já o PSDB não pode dizer isso. No final,
destacou que não adianta ser secretário e não ter
autonomia para mandar uma máquina para o interior.

Enchente

Sobre o tema enchente, Enoir perguntou quais são
as ações que Conzatti tomou referente à enchente na
cidade, para diminuir os transtornos causados para a
população. Conzatti respondeu que mobilizaram todo
o equipamento no dia e ainda de cinco municípios
vizinhos. Também repassaram R$280 mil em recursos
a fundo perdido para as famílias selecionadas pela
assistência social. Outra ação é a recuperação de quatro
creches com recursos da Defesa Civil.
Na réplica, Enoir colocou que esse recurso, comparado
ao número de pessoas atingidas, é extremamente
pequeno, inclusive a Câmara de Vereadores liberou do seu
orçamento um valor maior para que fossem aportados
mais recursos. A saúde financeira do município é boa e
por isso é importante estender a mão a quem mais precisa.
As obras são importantes, mas as pessoas devem estar em
primeiro lugar.
Na tréplica, Conzatti reforçou que todas as obras
são para as pessoas, quando tem mobilidade urbana,
quando investem em saúde e calçamento, por
exemplo, fazem para as pessoas.

Turno único

Na sequência, Conzatti colocou que acabaram
com o turno único, o que gerou economia, e por isso
questionou se Enoir irá retomar. O candidato disse
que não e observou que quando falam em economia,
não estão incluídas as terceirizações na folha de
pagamento. Segundo Enoir, a saúde foi terceirizada.
Como exemplo disse que o salário padrão de
enfermeiro na gestão passada era de R$5.040,00. Hoje
o valor é R$3.288,00 e o valor pago para a empresa,
que vai para fora de Encantado, é de R$7.092,00, por

isso essa economia não é saudável, pois o dinheiro
está indo para fora de Encantado. Por isso querem
colocar pessoas técnicas em cada pasta para fazer um
bom trabalho.
Na réplica, Conzatti ressaltou que reduziram de
10 para seis secretarias, com pessoas competentes.
Na saúde, até o final dos quatro anos irão chegar em
mais de 200 mil consultas nos postos de saúde, sem as
eletivas, o que mostra o bom serviço. Todos cumprem
os horários e com agendamento prévio querem que
melhore ainda mais.
Na tréplica, Enoir colocou que nem todo mundo
está contente com as secretarias da Saúde e Educação.
Sobre as consultas, boa parte das consultas e exames
estão sendo feitos fora de Encantado e por isso, é
importante valorizar a saúde pública, mas também a
privada pois gera emprego e renda.

Causa animal

Enoir perguntou qual é o objetivo com a causa
animal. Conzatti respondeu que sempre repassou
recursos para uma ONG e propuseram comprar
uma área de terra para tratamento de cavalos, gatos
e cachorros para que isso fosse gerenciado por uma
ONG. Também vai existir um programa de castração
e tem o projeto de uma emenda para a vinda de um
castramóvel para o município.
Na réplica, Enoir comentou que as pessoas não
receberam o valor proposto para este ano e esta é uma
dificuldade muito grande. Querem fazer uma política
pública eficiente com parcerias para a área.
Na tréplica, Conzatti destacou que nunca esqueceu
de ninguém e explicou como está a distribuição do
ICMS atualmente.
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Secretários

Enoir indagou ainda qual o perfil da pessoa para
ser secretario. Conzatti colocou que é preciso ter
conhecimento na área de atuação e que às vezes tem
dificuldade para colocar o secretário ideal, e por isso,
tiveram dificuldades durante o mandato, mas acima
de tudo é importante ter comprometimento com
Encantado e fazer o melhor para as pessoas.
Na réplica, Enoir comentou que pretendem
colocar pessoas técnicas. Darão autonomia para que
o secretário desempenhe suas políticas públicas e
o resultado será cobrado pelo prefeito. Perceberam
muitas trocas nessa gestão, falta de diálogo e de
autonomia, o que não deu segurança para alguns
secretários.
Na tréplica, Conzatti afirmou que todos têm
comprometimento e fizeram com seis secretarias o
que não foi feito com 10.

Infraestrutura

Conzatti questionou o que será feito para a
infraestrutura da cidade. Enoir respondeu que
herdaram uma administração com várias obras
para inaugurar e executar, como escola, asfalto e
calçamento. Além disso, toda a rede de esgoto ainda
não foi feita e tem uma a céu aberto no Porto XV.
Os banheiros não podem ser usados na Praça da
Bandeira e o caminhódromo não tem banheiros.
Na réplica, Conzatti destacou que pretende ir a
todas as comunidades para ouvir e construir o plano
de governo, com as necessidades de cada uma. Na
tréplica, Enoir destacou que vão criar o programa
Prefeitura na Comunidade para ouvir as necessidades
de cada comunidade, construir junto com toda a
população.

Empreendedorismo

Enoir questionou como Conzatti irá motivar
o empreendedorismo na cidade e o candidato
respondeu que nessa pandemia o município teve 95
empregos a mais até o mês de setembro. Em nível de
Brasil, o município ocupa a 94ª posição em renda das
pessoas. Também querem criar um Polo Tecnológico,
no local onde era o Curtume Aimoré, pois acredita
que isso fará a diferença na cidade.
Na réplica, Enoir comentou que pretendem
dialogar com ACI-E, CDL e juntos desenvolver
projetos como o Cidade Empreendedora do Sebrae e
o Escritório do Empreendedor que devem contribuir
na organização da cidade e dos empreendedores. Na
tréplica, Conzatti destacou que é importante buscar
parcerias com entidades e Governos Estadual e
Federal para fazer a diferença.

Promessas de
secretarias

Conzatti questionou como Enoir vai fazer para dar
lugar a todas as pessoas que já dizem ter cargos de
secretarias. Enoir respondeu que as obras que estão
sendo realizadas têm o trabalho de muitos vereadores
que se comprometem com os Deputados e que
vão a Brasília em busca de recursos. Agora fizeram
uma coligação como foi há quatro anos, sem se
comprometer com ninguém. Querem ter um quadro
enxuto e se necessário irão enxugar ainda mais, mas
querem valorizar as pessoas.
Na réplica, Conzatti destacou que ouviu estas
promessas. Afirmou que tem trânsito livre em todos
os gabinetes de deputados e vieram emendas para
a área da saúde de praticamente todos os partidos
que fizeram votos em Encantado. Na tréplica Enoir
colocou que a comunidade quer a renovação e
atendimento a todos.

PP-MDB

No último bloco, Conzatti comentou que de
última hora houve a coligação entre dois partidos que
eram sempre rivais, com o anúncio de que haveria
uma divisão de cargos dentro da Prefeitura. Por isso
perguntou se a coligação PP – MDB foi feita para
a divisão de cargos ou para gerenciar o município.
Enoir respondeu que Conzatti menosprezou o PP e o
MDB e eles chegaram a um entendimento, já que esse
convívio existe na Câmara de Vereadores. Por isso
quiseram acabar com as rixas e as brigas e pensar no
futuro de Encantado. Por fim, Enoir comentou que se
os adversários tem esse pensamento quanto a divisão
de cargos, o que pensar da coligação que é composta
por quatro ou cinco partidos. Na réplica, Conzatti
frisou que fazer promessas é fácil, mas a prática é
mais difícil ainda para reverter isso em benefício da
comunidade, que tanto espera dos seus gestores. Na
tréplica, Enoir comentou que não estão em campanha
por cargos, mas por Encantado, por isso agradeceu
aos dois partidos que deram oportunidades a dois
jovens.

Saúde

Por fim, Enoir questionou o que foi feito para
efetivar Encantado como polo de saúde. Conzatti
destacou a ampliação do Hospital com a vinda dos
Camilianos, o Centro Oftalmológico, a implantação
do CER II e agora a UTI, o que torna o município
um micro-polo na área da saúde. Na réplica, Enoir,
observou que é necessário ser polo em saúde e para
isso precisa de parcerias fortes para buscar mais
serviços de referência para a cidade e região para
também fomentar a economia. Na tréplica, Conzatti
disse que Encantado já é um polo de saúde, mas
dentro das limitações, atendem os municípios ao
redor de Encantado, Vale do Taquari e outras regiões
vizinhas.

Novos debates
AVALIAÇÃO DO DEBATE
Conforme o candidato, Adroaldo Conzatti, o debate foi bom, pois
conseguiram mostrar um pouco do que fizeram, pensam e gostariam de
continuar fazendo para melhorar ainda mais aquilo que eventualmente não
conseguiram fazer por falta de tempo ou recursos.
O candidato, Enoir Cardoso, disse estar muito satisfeito com o debate, pois
conseguiram construir muitas coisas importantes, trouxeram recursos junto
com a bancada progressista e mdebista, com os vereadores, sempre pensando
em valorizar a todos. A coligação quer dar continuidade ao que está bom, mas
observa que a comunidade relata muitas coisas que precisam ser melhoradas.

AVALIAÇÃO DOS ASSESSORES
Conforme Rafael Fontana, Conzatti tem uma caminhada longa de dedicação
às causas do município, de realizações que geram benefícios para a
comunidade. Com o debate a comunidade pode ter clareza na escolha.
Para Joanete Cardoso, em qualquer lugar que a população andar poderá ver
o que foi feito pela administração.
Para Paulo Costi, Enoir mostrou clareza, discernimento e tem noção do que
está acontecendo. Demonstrou estar preparado, junto como Celso Cauduro, e
esta união dos dois partidos, vai somar. É hora de unir forças, energias para
construir um novo município.
Para João Fernando Vidal, o debate demonstrou que a cidade precisa
renovar. Encantado precisa pensar nas pessoas, na comunidade e no seu
desenvolvimento. Encantado está crescendo, mas tem potencial de crescer
muito mais. É uma cidade próspera, acolhedora e com o apoio e ajuda de
todos poderá ser feita uma administração muito melhor.

No dia 12 de novembro será realizado o último debate entre os candidatos
de Encantado, às 18h30min, no estúdio da Rádio Encantado. Amanhã (17)
será a vez dos candidatos de Roca Sales participarem do debate, 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 emissora.

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

cobertura eleições 2020
PATROCÍNIO MÁSTER

APOIO
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Projeto estadual distribui
sementes de milho para
produtores de Roca Sales

Como parte do
Projeto de Distribuição
de Sementes de Milho
Para Produtores de Leite
do RS, cinquenta e três
produtores de Roca
Sales receberam, no
último mês, sementes de
milho Syngenta para a
implantação de lavouras.
A política pública é
desenvolvida pela
Emater/RS-Ascar, com
o apoio da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural
(Seapdr) do Governo do
Estado e visa a melhorar a
alimentação dos rebanhos
em propriedades leiteiras,
além de reduzir o custo de
implantação das lavouras
destinadas a este fim.
No Vale do Taquari
foram beneficiados
1308 produtores de 33
municípios. “A ideia
do programa é a de

apoiar especialmente
os bovinocultores
de leite afetados pela
estiagem ocorrida neste
ano agrícola e também
afetados pela pandemia
de coronavírus”, salienta o
extensionista da Emater/
RS-Ascar, engenheiro
agrônomo Alano Tonin.
“O projeto também visou
contemplar especialmente
os pequenos agricultores,
que produzam no máximo
300 litros de leite por dia”,
completou o agrônomo.
Outros critérios
levaram em conta o
fato de os produtores
realizarem entrega em
indústrias de laticínios,
possuírem Declaração
de Aptidão ao Pronaf
(DAP) e indicação
validade pelo Conselho
de Desenvolvimento
Rural. “Como parte do
programa, os agricultores

serão capacitados sobre
produção de milho e
confecção de silagem em
quatro encontros mais
espaçados para evitar
aglomerações”, explica o
extensionista da Emater/
RS-Ascar, engenheiro
agrônomo Guilherme
Miritz. As reuniões serão
realizadas em dezembro,
antecipando o corte das
lavouras para silagem.
No Estado, a ação
deve apoiar 11.111
pequenos produtores de
leite, de 254 municípios
que respondem por
85% da produção anual
– aproximadamente
3,35 bilhões de litros
de leite. Outras ações e
treinamentos online têm
sido realizados em todas
as regiões do Rio Grande
do Sul com enfoque em
boas práticas de produção
de milho.

divulgação

Projeto visou comtemplar pequenos agricultores
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segue na página 13

festival é um dos mais tradicionais do rio grande do sul

cultura

Músicos de Encantado conquistam
principais prêmios da Moenda

T

rês músicos encantadenses conquistaram
os principais prêmios da fase instrumental
da Moenda da Canção. Fernando Graciola,
Maurício Malaggi e Alex Zanotelli participaram do
tradicional festival de música do Rio Grande do Sul,
realizado na cidade de Santo Antônio da Patrulha, no
final de semana passado. Devido à pandemia, o evento
não teve a presença de público e as interpretações
foram transmitidas ao vivo pelo Facebook e Youtube
do festival.
A composição “Mas Ah, Garoto”, de Fernando
Graciola, ficou com o primeiro lugar e levou o troféu
Geraldo Flach. No grupo de músicos, além de Graciola
no violão, estavam Malaggi na percussão e Zanotelli no
contrabaixo. A segunda colocada, “Resiliência”, teve a
participação de Graciola e Zanotelli no palco.
Ao Opinião, Fernando Graciola contou detalhes da
conquista do trio encantadense na Terra da Rapadura.

Diogo Daroit Fedrizzi
jornalista

Opinião – Como
nasceu Mas Ah, Garoto?
Fernando Graciola
- O gênero é uma valsa,
porém, um pouco
diferente. Não é uma
valsa de origem europeia,
e sim de origem afrolatino-americana, com
uma pulsação distinta e
um sabor mais popular.
Essa composição nasceu no violão solo, ainda no verão
passado, para integrar o meu primeiro álbum que
está em fase de pré-produção. Mas, com o advento
do festival, resolvi inscrevê-la em uma versão de
grupo. Inicialmente com violão, violino e percuteria.
Depois, somamos o contrabaixo para fechar a
formação. Sendo uma valsa com influência latinoamericana, procuramos valorizar questões rítmicas e
a sua estrutura remete ao gênero musical Choro. Essa
composição é uma homenagem a um dos maiores
nomes do Violão Brasileiro de todos os tempos: Aníbal
Augusto Sardinha, o Garoto, que viveu apenas 39
anos, mas deixou uma obra imensurável e de decisiva
importância para a evolução da Música Brasileira
desde a primeira metade do Século XX. Devemos
muito a esse cara, e essa música foi uma tentativa de
agradecer ao grande legado que ele deixou.
Opinião - O que você destaca de melhor na
apresentação final?
Graciola - Cada momento é único e a gente se
entrega tanto que parece que sempre é a última vez que
estamos subindo ao palco. E não importa a situação ou
ocasião, é sempre buscando emocionar quem assiste
e servir à música em plenitude. Nas duas noites de
festival foi bem assim. Tanto na eliminatória quanto na
final. O palco é sempre um momento especial.
Opinião - Qual a importância desse troféu? O que
representa para o músico vencer a Moenda?
Graciola - A Moenda é um dos mais respeitados
festivais do nosso país. Na triagem havia 70 músicas
instrumentais inscritas e apenas quatro foram
escolhidas para subir ao palco. E dessas quatro,

apresentação dos encantadense no palco da Moenda de Santo Antônio da Patrulha

duas passavam para a final. Só o fato de ter sido
selecionado na triagem já representava uma grande
vitória, tamanho nível dos concorrentes inscritos.
Mas acabamos indo para a final com as nossas duas
músicas e arrematamos todos os prêmios da categoria
instrumental. Vencer a Moenda é um enorme
reconhecimento. Em 2017, também vencemos e,
praticamente, com a mesma formação, pois era com o
Mafuá Trio Instrumental, projeto do qual faço parte ao
lado do acordeonista Ronison Borba, compositor de
Resiliência, uma das músicas que tocamos na final, e do
violinista Pedro Kaltabach, que estava no palco nessa
última edição. Então, é realmente muito emocionante.
O reconhecimento do trabalho árduo revigora a
esperança.

acompanhante de obras de autoria do conterrâneo
e amigo, Fábio Tiecher, sendo que na Coxilha
conquistamos o terceiro lugar no ano passado, a Tafona
da Canção Nativa (Osório), a Tertúlia Musical Nativista
(Santa Maria), e os festivais de poesia Sesmaria da
Poesia Gaúcha (Osório) e Bivaque da Poesia Gaúcha
(Campo Bom), onde já conquistei prêmios importantes
de melhor amadrinhador, e o nosso tão estimado
Canto da Lagoa, em que tive a oportunidade de iniciar
a minha trajetória musical e conquistar muitos prêmios
importantes no decorrer da minha carreira.

Opinião – E como foi a experiência de se
apresentar sem público no local?
Graciola - Foi uma experiência única. A sensação
era de um enorme vazio, pois o público alimenta
quem está no palco. A troca de energia é fundamental.
Entretanto, os apresentadores, produção e equipe
técnica do festival, bem como familiares e amigos que
assistiam à distância, conseguiram criar um ambiente
acolhedor, que ajudou muito na nossa performance.

Opinião - E agora, foco no Canto da Lagoa, que
ocorre em novembro?
Graciola - Mais ou menos (risos). Até lá há projetos em
andamento e com prazo de execução. A atenção no Canto
da Lagoa terá que ficar para início de novembro. Mas
já estou concebendo os arranjos das duas músicas que
iremos apresentar. O melhor de tudo isso é não parar de
conviver com e viver para a música diariamente. No Canto
da Lagoa, iremos apresentar duas composições: “Quando
amanhecer”, um samba em parceria com a minha mãe
Ivani Graciola e o querido amigo Thiago Vian, e “Utopia”,
uma canção brasileira em parceria com o grande poeta e
amigo, Loresoni Barbosa, de Farroupilha.

Opinião – Na sua trajetória, quais foram os
principais festivais em que você participou?
Graciola - Participei de alguns festivais, não foram
muitos. Há músicos que se dedicam mais a essa
atividade e atuam praticamente em todos os que são
realizados no Rio Grande do Sul. Eu posso destacar,
como maior importância dentro da minha trajetória,
a Moenda (Santo Antônio da Patrulha) em que
participei três vezes, saindo vencedor em duas edições;
o Carijo da Canção (Palmeira das Missões) e Coxilha
Nativista (Cruz Alta), em que participei como músico

Opinião – Para finalizar, que recado você deixa
para os encantadenses?
Graciola - Gostaria de agradecer pelo espaço que
o Grupo Encantado de Comunicação sempre reserva
para a divulgação do meu trabalho e também deixar
uma observação a respeito da cultura em Encantado: o
dia em que o poder público e a população conseguirem
dimensionar de fato o poder que a arte tem em
transformar vidas e sociedade, quem sabe iremos
entender que isso se trata de uma questão de saúde
pública.
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Confirmação do trabalho
“Dá apresentação final, eu levo a sensação de
bem-estar e alegria de poder compartilhar, por
meio da música, todo o caminho que percorremos
até chegar ali naquele momento. E o melhor de
tudo, compartilhar com amigos. Penso que o
primeiro lugar é uma confirmação do trabalho e
comprometimento com a música. Certeza também
de que é combustível para continuar trabalhando
e estar cada vez mais afinado com a música
verdadeira, aquela que une”.

Alex Zanotelli

Selo de qualidade

“Saímos de lá com a sensação de dever
cumprido. Estivemos naquele palco devido
ao nosso empenho e respeito à música. Nos
preocupamos somente em ir lá e dar o nosso
máximo naqueles momentos, botando o coração
no som e compartilhando essa energia com o
público. As premiações vieram a coroar estes
momentos de entrega imensa. Estar dividindo
o palco com grandes amigos e músicos fez com
que isso fosse muito mais divertido. A Moenda é um dos maiores e mais
tradicionais festivais de música do Rio Grande do Sul, no qual grandes nomes
da nossa música passaram e passam até hoje. Vencer a Moenda é quase como
um “selo de qualidade” do nosso trabalho e também da nossa trajetória, pois
muito foi dedicado para que pudéssemos chegar até ali. Saber que deixamos
nossa contribuição e que nossos nomes ficarão na história do festival é de
grande honra e felicidade”.

Maurício Mallaggi

14

JORNAL OPINIÃO
16 de outubro DE 2020

ACESSE
WWW.
RDENCANTADO
.COM
.BR
E FIQUE BEM
INFORMADO!
CLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR
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

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

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.

WHATS DA
ONDA FM
(51) 99 99 206 86
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Imigrantes vieram em busca de um (re) começo no Brasil

ENCANTADO

Conexão Haiti x Dália: um
“voo” que iniciou há oito anos

Outubro é o mês
de aniversário para
todos os haitianos
que encontraram
na Cooperativa
Dália Alimentos, em
Encantado, espaço
e abrigo para um
recomeço. Chegados
em 2012, quando o
primeiro grupo com
cerca de 50 estrangeiros
começaram a trabalhar
na cooperativa,
ou agora, quando
semanalmente aqui
chegam em busca de
novas oportunidades.
Já se passaram oito
anos desde que o
primeiro grupo de 50
pessoas foi selecionada
na cidade de Brasileia, no Acre, para
começar a trabalhar na Dália. Na
viagem e na pequena bagagem, o
sonho de um trabalho digno e de um
(re) começo de vida, já que a terra natal
havia sido devastada pelo terremoto
em 2010. Era a mão de obra que a
cooperativa necessitava à época e a
oportunidade que os imigrantes tanto
almejavam.
Hoje o número de haitianos que
são funcionários da Dália chega a 478
de um total de 2.747 empregados, o
equivalente a 18% do quadro total. O
número expressivo se deve à adaptação
que eles tiveram em relação à empresa,
ao município, à região e também à
necessidade de trabalhar para garantir
renda às suas famílias, muitas delas
deixadas no Haiti. Vários exemplos
de companheirismo, amizade e
convívio são registrados diariamente
dentro da empresa, seja nas indústrias
frigoríficas, nas unidades de lácteos ou
nas fábricas de rações.
E por falar em fábrica de rações,
sete haitianos são mais que colegas
de trabalho no setor de apoio de
recebimento de grãos e farelo de soja
da unidade localizada junto à sede
da Dália, em Encantado. De um total
de 11 funcionários do setor, sete são
do Haiti. Todos carregam em suas
histórias aspectos em comum, como
a busca por dignidade no Brasil e,
principalmente, por uma nova vida,
pautada pelo trabalho, pelo desejo
de juntar dinheiro e de um dia poder
voltar à terra-mãe.
Deste grupo, o primeiro a chegar à
Dália foi Guy Jeudy (37), em dezembro
de 2015, por indicação de um primo
que já estava trabalhando na empresa.

FOTO: CArINA MArqUES

Gratidão pelo trabalho

Depois, em agosto de 2017, chegou
Samuel Nicolas (32) seguido por
Presnel Jean Baptiste (35), ambos em
dezembro do mesmo ano. No início
deste ano, mudaram-se para Encantado
Valex Theobal (30) e Mousseau Zilerne
(23). Kenson Sudre (29) e Marc Henry
Joseph (24) chegaram no mês de maio.
Guy é o que melhor fala compreende
fluentemente a língua portuguesa
e ajuda os demais na tradução do
idioma diante das dificuldades de
comunicação. Até o encarregado,
Leandro Daniel Roos (34), entrou
no ritmo dos haitianos e aprendeu
algumas palavras em “crioulo”, dialeto
da língua francesa falada pelos
haitianos. “Admiro e respeito muito
o trabalho deles, pois exige força e
resistência, principalmente no verão.
Além de trabalhadores, são unidos
e honestos. Embora a saudade dos
familiares, deixaram tudo para trás em
busca de novos sonhos aqui na Dália”.
Pontuais quanto ao horário de
trabalho, se adaptaram à realidade
de um país e de um povo totalmente
diferente, contudo, não deixaram os
costumes do Haiti de lado, como as
refeições, as danças, a língua, a música
e a religiosidade. Segundo Guy, o mais
difícil para todos ainda é o idioma.
“Hoje a gente se ajuda, somos todos
amigos e gostamos de morar aqui. O
trabalho é bom, somos tratados bem e
isso nos deixa felizes. Quando um não
entendo o português, eu ajudo e assim
eles começam a aprender sozinhos,
como eu”. Além dos 478 haitianos, 36
estrangeiros de outras nacionalidades
também trabalham na cooperativa,
oriundos da Argentina, do Paraguai, do
Uruguai, da Venezuela, da República
Dominicana e de Gana.

Conexão Haiti x
Dália: Presnel,
Kenson, Marc, Guy,
Mousseau, Samuel
e Valex

A supervisora do Setor Pessoal, Sandra Simonis
Lucca, foi quem acompanhou toda a saga dos
haitianos até chegada à cooperativa, inclusive, foi ao
Acre para buscá-los. Ela lembra que se deparou com
a situação de vulnerabilidade que se encontravam,
passando por necessidades, fome e higiene. “O que
oferecemos em 2012 foi a possibilidade de uma
vida melhor e mais digna em uma região em que há
emprego e possibilidades de concretizarem sonhos.
Felizmente foi o que aconteceu. Muitos que chegam
à Dália solicitando uma vaga de emprego buscam
justamente por um recomeço”.
Quanto à mão de obra, classifica como a brasileira:
comprometida e assídua. “Fizemos um grande
esforço para trazê-los, enfrentamos dificuldades e
quebramos paradigmas. Hoje a Dália é um território
de trabalho, convício e amizade para centenas
de haitianos que deixaram um país devastado e
encontraram aqui o carinho que tanto necessitavam.
Muitos já estão estabelecidos, com casa própria,
automóvel, família, filhos e são felizes no Brasil,
e, acima de tudo, trabalhando conosco. O maior
orgulho é ver que nossa ideia deu certo e que hoje
os haitianos que permaneceram conosco tem a
felicidade estampada no olhar de quem passou a viver
com dignidade”.

CrianDo raízes e família
Para o presidente Executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto de
Figueiredo Freitas, a decisão de trazê-los ocorreu pela economia da época,
muito ativa, e pela consequente falta de trabalhadores disponíveis na região.
“À época, sabíamos que a contratação de mão de obra estrangeira seria um
grande desafio, devido às diferenças culturais, que começava pelo idioma.
Por isso, seguimos um protocolo com cuidados especiais, o qual permitiu
um resultado positivo, tanto para a Dália quanto para os imigrantes. Esse
protocolo incluiu um estudo sobre a história do Haiti, para entendermos seu
povo, reconhecidamente altruísta e trabalhador e dotado de personalidade
forte”.
Conforme Freitas, o Haiti foi o primeiro país da América Latina a abolir
a escravatura e o segundo a declarar independência. “Nesse contexto foi
possível concluir que não aceitariam tratamento benevolente e, por isso, a
primeira orientação repassada aos gerentes e supervisores foi de que os
imigrantes deveriam ser respeitados e tratados em igualdade de condições aos
trabalhadores brasileiros, ou seja, não poderia haver qualquer diferenciação
no tratamento enquanto empregados. Inicialmente foram hospedados em
um hotel da cidade, onde, durante seis meses, permaneceram em condições
dignas de vida”, recorda.
Nesse período, a Dália recebeu auxílio da Comissão de Direitos Humanos do
Estado para a correta introdução dos imigrantes na região. “Depois, inovamos
e criamos um novo tipo de contrato de locação com as imobiliárias, permitindo
residência fixa a eles. Todas essas ações resultaram no reconhecimento da
UNESCO, que concedeu à Dália o registro como Case de Sucesso em trabalho
digno com seu quadro de funcionários”.
O presidente Executivo olha para o passado e diz que “já se passaram oito
anos e acreditamos que a situação dos trabalhadores haitianos, hoje, é bem
diferente de quando chegaram ao Brasil, pois estão adaptados à realidade
de vida brasileira, onde estão criando raízes e família. De fato, percebemos
que estão felizes e vivendo como nós, pois a Dália, desde o início, concedeu
o respeito que confere a todos os seus funcionários, pois todos são iguais e
pertencem à família Dália Alimentos”.
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polícia
ENCANTADO

Trio que pretendia assaltar
supermercado é preso na ers-129
Três homens foram presos, em Encantado, no final
da tarde da quinta-feira (08). Os indivíduos estavam
em dois veículos, um Gol preto e um Fiat Pálio prata,
abordados junto ao Posto Peteba, as margens da
ERS-129. Os dois carros possuíam registos de roubo e
estavam com placas e numeração adulteradas.
Um dos suspeitos era foragido da justiça e de acordo
com informações preliminares pertence a quadrilha
especializada em assalto a banco. Os outros dois foram
detidos por porte ilegal de arma de fogo e formação de
quadrilha.
A ação da BM partiu de informações de que
indivíduos suspeitos estariam circulando por
Encantado. Os carros vinham sendo monitorados
através das câmeras de videomonitoamento, até a
abordagem ser efetuada juntamente com a Força Tática
da Brigada Militar.
Foram apreendidos três armas munições, camisas da
Polícia Civil (PC), celulares e radiocomunicadores.
Os indivíduos foram levados para Delegacia de
Polícia Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado, onde
foi feito registro de ocorrência.
De acordo com informações recebidas pelo Grupo
Encantado de Comunicação, o objetivo dos criminosos
era assaltar um supermercado de Encantado.

TRÁFICO DROGAS
EM GUAPORÉ
Jovem natural
de Muçum é preso
Agentes da Polícia Civil (PC) prenderam um
jovem de 25 anos por tráfico de drogas na quintafeira (08). De acordo com a investigação, o indivíduo
foi designado por uma facção para ser o gerente das
atividades criminosas na cidade após a prisão do
antigo líder.
O suspeito possuía um mandado de prisão
expedido pela justiça. O jovem tem antecedentes
por: tráfico de drogas, roubo, lesão corporal, ameaça,
receptação e latrocínio.
A Vara de Execuções Criminais de Santa Cruz do
Sul condenou o homem a seis anos e dois meses de
prisão por tráfico de entorpecentes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SUSPEITOS FORAM PRESO EM POSTO DE COMBÚSTIVEL ÀS MARGENS DA ERS-129

ROCA SALES
Homem danifica viaturas
Um homem foi preso depois de danificar duas viaturas, em Roca Sales, na
tarde do domingo (11). De acordo com a Brigada Militar (BM), o indivíduo
estava transtornado e com sinais de embriaguez. O suspeito de 38 anos quebrou
os para-brisas de duas viaturas e provocou avarias na lataria dos carros. Ele foi
encaminhado para Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) e como não
pagou a fiança de R$ 2,5 mil, foi recolhido ao sistema prisional.

ENCANTADO
Homem é autuado por embriaguez
Um jovem foi autuado por embriaguez ao volante, em Encantado, na
madrugada do sábado (10). De acordo com a Brigada Militar (BM), uma
caminhonete S10, de cor preta, quase colidiu com a viatura na Rua Agostinho
Costi. O carro foi abordado ainda no Centro. O condutor negou-se ao teste do
etilômetro e foi autuado de forma administrativa. É a segunda vez que o mesmo
motorista recebe multa pelo mesmo crime de trânsito.

MUÇUM
Idoso
morre ao
cair de
andaime
Um idoso morreu após
cair de um andaime, em
Muçum, na terça-feira
(13). Ivo Coletti, 68 anos,
estava trabalhando em
uma obra às margens
da ERS-129. O homem
estava sobre uma escada
posicionada em um
andaime. A queda foi
de uma altura de cinco
metros. Coletti foi
encaminhado para o
hospital, mas morreu
durante atendimento.
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ESPORTES

SEMANA ESPORTIVA
RONEI

O volante Ronei Gebing teve uma contratura na parte posterior da coxa
esquerda e vem sendo desfalque da Chapecoense pela Série B Do Campeonato
Brasileiro. Peça importante no esquema dos catarinenses, o atleta lesionou-se no
jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Meio-campista de origem, ele estava
sendo utilizado na lateral-direita devido aos desfalques.

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO

JÚLIA

No domingo (11) teve gol de encantadense pelo Campeonato Brasileiro
Feminino. Júlia Daltoé Lordes anotou um dos nove gols colorados diante do
Audax. O colorado está classificado para as quartas de final. O duelo é contra o
Avaí/Kindermann. Os dois times, recentemente, decidiram a Copa Encantado de
Futebol Feminino.

ENCANTADO

O Leão do Vale limita-se a treinos na temporada 2020. E não deve passar
disso para os próximos meses. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou
o cancelamento de várias competições para 2020. Uma delas é o Estadual Juvenil
Sub-17. Com isso, o clube só vai ter jogos oficiais no ano que vem.
Os treinos vem ocorrendo sob o comando de Danilo Mior e de Verner Werle,
presidente do clube.

TROCA DE TÉCNICO

Após a derrota por 1 a 0 para o Rentistas no Torneio Apertura, o Nacional
do Uruguai demitiu o treinador Gustavo Munúa. A equipe tem no seu elenco
o muçunense Felipe Gedoz. O jogador está afastado após ter testado positivo
para o coronavírus. O Nacional está classificado para as oitavas de final da Copa
Libertadores da América.

PALOSKI

Tiago Paloski está trabalhando no Hercílio Luz como analista de desempenho.
O jovem, que reside desde a infância em Roca Sales, realizou cursos de formação
junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Paloski tem a missão de tabular
dados da equipe que disputa a série B do Campeonato Catarinense e enviar para o
técnico informações sobre o adversário de cada partida.

NACIONAL DE AUTOMOBILISMO

PROBLEMAS NO CARRO
ATRAPALHAM ROTTA E CÉ
Se a primeira etapa, realizada em
Goiânia, havia sido considerada
acima das expectativas para os
encantadenses Alexander Cé, 50
anos e Augusto Rotta, 18 anos, as
provas realizadas no último final de
semana não representaram o mesmo
sucesso para os pilotos. Correndo
em Cascavel (Paraná), a dupla sofreu
com problemas no veículo GM/Onix
e viu a liderança no campeonato ficar
distante pela categoria A.
De acordo com o Cé, o desafio
é buscar recuperação na próxima
corrida que será realizada em

Tarumã. “A expectativa era manter a
liderança do campeonato entretanto
não deu nada certo. Tivemos
problemas mecânicos desde a
tomada classificatória e em todas as
seis provas do fim de semana. Da
liderança, caímos para P4. Bora tirar
aprendizado de tudo o que aconteceu
e buscar resultado na próxima etapa
em Tarumã”, avalia.
Passadas as provas de classificação
e as seis baterias, Cé e Rotta
agora ocupam o quarto lugar na
classificação geral com 170 pontos. O
líder acumula 308.

ASSINE O OPINIÃO
LIGUE 51.3751.1580

xandao@rdencantado.com.br

CESINHA

O meia Cesinha que foi um
dos destaques do Internacional
na conquista da Copa São Paulo
de Futebol Júnior deste ano, pode
deixar o clube no final deste ano.
O atleta, que chegou a subir para o
grupo principal colorado, não foi
aproveitado pelo técnico Eduardo
Coudet, e, acabou voltando para
o time Sub-20, onde se negou a
jogar. Para ficar com Cesinha, o
Internacional terá que pagar R$
800 mil ao Três Passos Atlético
Clube até o final de dezembro. Pelas
circunstâncias, dificilmente isto
ocorrerá.

TAISON

O Internacional segue sonhando
com o atacante Taison para
temporada de 2021. Uma conversa
inicial já ocorreu com o atleta e, as
negociações devem ser intensificadas
no final do ano.

MANCINI

Demorou, mas o Corinthians
confirmou a contratação do seu novo
treinador. O time paulista optou por
Vagner Mancini para substituir Tiago
Nunes.

PENSAMENTO MÁGICO

No Vasco da Gama após a
demissão de Ramon Menezes, foi
contratado para treinar a equipe o
português Ricardo Sá Pinto. Segue
o pensamento mágico de alguns
dirigentes de clubes brasileiros de que
basta trazer um técnico estrangeiro
para obter melhores resultados.

CRUZEIRO 1

O inferno astral do Cruzeiro segue
nesta temporada de 2020. Após
iniciar o Campeonato Brasileiro da
Série B com seis pontos negativos,
com 15 rodadas disputadas, o
time mineiro está na zona do
rebaixamento.

CRUZEIRO 2

Falando em Cruzeiro, a equipe
de Belo Horizonte está indo para o
seu quarto treinador da temporada.
Neste ano já passaram pelo clube os
técnicos Adilson Batista, Enderson
Moreira e Ney Franco. O substituto
de Ney Franco, o último a deixar
o clube, ainda não foi definido.
Umberto Louzer da Chapecoense;
Marcelo Chamusca do Cuiabá; Lisca
do América Mineiro; e, o próprio
Felipão, não aceitaram o desafio de
comandar a equipe mineira.

RUAN

O Genk da Bélgica ofereceu cerca
de R$ 22 milhões ao Grêmio para
levar o zagueiro Ruan. A direção e a
comissão técnica do tricolor apostam
muito neste atleta para o futuro, e, a
proposta do clube belga foi rejeitada.

WINCK NO ESPORTIVO

O Esportivo de Bento Gonçalves
já confirmou a comissão técnica
para o Gauchão de 2021. O técnico
escolhido para comandar a equipe
da Serra gaúcha é Luís Carlos Winck.
Ainda fazem parte da comissão
técnica, Zé Carlos Marques (auxiliar
técnico), Luciano Ilha (preparador
físico) e Emerson Bohn (preparador
de goleiros).

COPINHA

A Federação Gaúcha de Futebol
vai realizar no período de 8 de
novembro a 20 de dezembro,
mais uma edição da tradicional
Copinha. Treze equipes confirmaram
participação na competição: Santa
Cruz, Riopardense, Guarany de Bagé,
Grêmio Bagé, União Harmonia, São
José (POA), Passo Fundo, Marau,
Brasil de Farroupilha, Santo Ângelo,
Nova Prata, Inter-SM e Novo
Horizonte (Esteio). As chaves serão
regionalizadas.

LUXEMBURGO

Após três derrotas consecutivas
no Campeonato Brasileiro, a direção
do Palmeiras optou pela demissão
do técnico Vanderlei Luxemburgo. O
clube paulista trabalha para anunciar
o novo treinador.

FELIPE VIZEU

O atacante Felipe Vizeu, que na
temporada passada jogou no Grêmio,
acertou sua ida para o Ceará. O
jogador pertence à Udinese da Itália,
e, foi emprestado ao clube cearense.
Nesta temporada, Vizeu atuou sem
sucesso no Akhmat Grozny, da
Rússia.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O Brasil iniciou sua trajetória
na disputa das eliminatórias para
Copa do Mundo do Catar de 2022
com duas vitórias. Na estreia, o
selecionado canarinho derrotou
a Bolívia, no Itaqueirão, em São
Paulo por cinco a zero. Na segunda
partida a Seleção Brasileira venceu
o Peru, em Lima, por quatro a dois.
Em novembro o Brasil enfrenta a
Venezuela, no dia 12, e o Uruguai, no
dia 17.
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DESLOCADOS
A vida é linear. A nossa passagem pelo tempo é uma
realidade que a tudo se sobrepõe. Assim, embora a
vida nos proporcione tempo para tantas coisas, há um
tempo ideal para que cada fase possa ser vivida em sua
plenitude. Aquilo que é fora do tempo, por melhor ou
por mais restaurador que seja, nunca será pleno.
Como filho homem mais velho, eu tive uma infância
muito feliz, porém uma adolescência conturbada, que
mesmoi ntensa e produtiva,deixou em mim vazios
emocionais que me trouxeram muita dor. Como
tenho um irmão seis anos mais novo e sempre tivemos
uma ótima amizade, muitas dessas consequências eu
pude reparar anosmais tarde,quando nos tornamos
companheiros. Ora, apesar de ter tido a graça de viver
essa experiência restauradora, não posso negar que
houve um atraso na linha de tempo da minha vida.
Prova é que mesmo seis anos mais novo, ele casou antes
que eu.
Também como resultado desse descompasso,
outras decisões foram extemporâneas, como deixar a
faculdade de Direito e ir para um Seminário Teológico
aos 29 anos de idade. Porém, como eu tive a graça
compreender o que Deus pedia de mim, pude correr
atrás do prejuízo. Hoje percebo que estou perfeitamente
alinhado ao meu tempo cronológico,porém cada vez
mais consciente do cuidado que devo ter para não me
distrair pelo caminho e inviabilizar os últimos estágios
da minha carreira. Sou testemunha de como Deus pode
compensar esses deslocamentos, porém isso não anula o
fato de que há, sim, um tempo ideal para cada propósito
em nossa vida.
Embora essas questões possam ser subjetivas,
afinal, cada um tem seus próprios dilemas, houve um
tempo em que o senso comum deixava claro o que se
deveria esperar de cada um, da infância à velhice. As
fases da vida, assim como as estações do ano, eram
bem definidas. Crianças tinham o seu tempo, quando
podiam ser simplesmente crianças; jovens, tinham o
seu tempo para gerarseus sonhos e correr atrás deles;
adultos, tinham um longo tempo, quando podiam,
enfim, provar ao mundo o seu valor. E, os idosos,
chegando o seu tempo, podiam sem traumas, sentiremse velhos e cumprir um papel que era exclusivamente
seu. Para cada fase havia uma medida equilibrada de
direitos e deveres; de liberdades e de compromissos.
Não se esperava de um velho, por exemplo, que tivesse
o mesmo vigor, mas se esperava, pelo menos, que fosse
sábio!
Hoje, entretanto,com o desmantelamento da nossa
estrutura civilizacional e o consequente abandono dos
seus valores, vemos uma sociedade que se constitui cada
vez mais de pessoas deslocadas: crianças que já não
sabem brincar; adolescentes sem ânimo para crescer,
jovens com medo de se tornarem adultos, adultos que
já não conseguem libertar-se da clausura dos seus
próprios egos; e velhos infantilizados, assustados diante
da sua imagem no espelho e da proximidade da morte.
Prezado leitor: Você está deslocado,vivendo uma
idade que não é a sua, com medo davida e da morte?
Volte para Deus.Aquele que o criou, também tem as
respostas para seu presente e o seu futuro: “Tudo fez
Deus formoso no seu devido tempo; também colocou a
eternidade no coração do homem”. (Eclesiastes 3.11)
JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

I
G
R
E
J
A
S

DISSE ENTÃO MARIA:
“Eis aqui
a serva do
Senhor;
cumpra-se
em mim
segundo a
tua palavra.
E o anjo
ausentou-se
dela”.(Lucas
1:38).
A maravilha de Deus acontece na nossa vida
quando Ele nos escolhe para uma missão. Todos nós,
desde criança, nos espelhamos em outras pessoas
para definir o que gostaríamos de ser no futuro,
porém, Ele sempre tem planos maiores e melhores
para nós. Imagine uma moça do interior, recém
casada, mas que ainda não havia ido na sua lua de
mel, ser visitada por um anjo que lhe diz que ela era
a mulher mais abençoada do mundo; e que ela fora
escolhida para ser a mãe do Messias de Israel.
Maria tinha seus sonhos como qualquer moça
tem os seus. Jamais imaginaria que pudesse ser
visitada por um anjo, ou que tivesse tanto valor
para Deus. O lindo da atitude de Maria foi que ela
imediatamente, na sua humildade, com grande
entusiasmo e coragem, foi se dispor como criada
para ser o instrumento no cumprimento da Palavra
de Deus pelas profecias dos profetas do Velho
testamento. “Cumpra-se em mim” ... foram as
palavras dela. Todo cristão de verdade hoje deveria
fazer isto, infelizmente a maioria só pensa em ir
para o céu sem nada ter feito para o Reino de Deus.
As pessoas vivem descomprometidas com Deus e
indiferentes a qualquer trabalho para Ele.
Maria foi citada na Bíblia pela última vez em
Atos dos Apóstolos quando quase cento e vinte
pessoas aguardavam em oração durante dez dias o
cumprimento da promessa de Jesus do batismo com
o Espírito Santo. Maria também estava entre eles e
foi cheia do Poder de Deus quando linguas de fogo
desceram sobre eles e começaram a falar em outros
idiomas mesmo sem terem aprendido. Maria mesmo
sendo a mãe dedicada do Salvador do mundo,
jamais aceitou o título de rainha dos céus, nossa
senhora, medianeira, ou qualquer outra nobreza
dada pelos homens. Ela se contentava em ser a serva,
ou criada, para que seu Senhor recebesse toda a
Honra e Glória nos céus e na terra.
“Porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos”. (Jesus emMateus 22:14). Não existe
nenhum privilégio em ser chamado, mas em ser
escolhido. É até pior no dia do Juízo ser um daqueles
que rejeitaram a escolha. Quem são os escolhidos?
São aqueles que como Maria estão dispostos a
entregar os seus planos e sonhos próprios para
realizar os planos de Deus. Ou como o apóstolo
Pedro que largou as redes de pesca por algo muito
melhor com o Senhor. Sem esquecer de Saulo de
Tarso que trocou a sua missão de fariseu para ser
o missionário e apóstolo Paulo. Quando em nosso
coração decidimos que queremos fazer algo mais
para Deus, sem demora ele nos escolhe para uma
missão suprema. Se não for para salvar o mundo,
pode ser para limpar a igreja. O que importa é
o quanto desejo realmente entregar e investir da
minha vida para Deus.
Pr. Waldir C. Grooders | avivamentoieq.com.br

DIA MUNDIAL DAS
MISSÕES
Estamos Celebrando no Domingo o
Dia Mundial das Missões e da Infância
Missionária. Portanto estamos celebrando
a Missão da Igreja e dos cristãos:
EVANGELIZAR!
Para ser autêntica a Igreja tem a obrigação
de continuar a Missão, o Agir de Jesus
Cristo, contando sempre com a Graça do
seu Espírito Santo para que seja com Ele
configurada, a fim de ser para o mundo,
Sacramento (sinal) de Cristo e servidora
do Reino de Deus. O Evangelho de Mc. 10,
nos mostra que no seu Reino não há lugar
para rivalidades, ambições e disputas pelos
postos de poder e títulosde honra. Como o
seu Senhor e Mestre a Missão do Cristão e da
Igreja é servir e doar a própria Vida.
Aproveitando o“Sínodo Mundial da
Juventude,” em Roma, o Papa Francisco na
sua Mensagem, destaca de modoparticular
“a Juventude”, dizendo que a Fé Cristã
permanece sempre jovem, quando ela se abre
à Missão que Cristo lhes confia. No Sínodo,
Deus está falando aos Jovens e através deles a
todas as Comunidades cristãs!
A Vida é uma Missão ou toda pessoa
humana é uma Missão. Esta é razão pela
qual vivemos nesta terra. Há uma “Iniciativa
Divina,” que nos antecede e nos faz existir.
Precisamos refletir sobre esta realidade: “Eu
sou uma Missão nesta terra e para isso estou
no mundo: “diz o Papa Francisco falando as
novas gerações” Queridos jovens não tenhais
medo de Cristo e da sua Igreja! Está em
vocês o tesouro que enche a Vida de alegria.
Digo-vos isto por experiência: graças a Fé,
encontrei o fundamento dos meus sonhos e a
força para os realizar.
Pelo Batismo somos todos membros vivos
da Igreja e, juntos temos a missão de levar
o Evangelho até os confins do mundo, não
apenas “em palavras,” mas sendo sinal de
“Esperança” com o testemunho de Vida!
Uma comunidade que não for Missionária,
não tem o direito de ser chamada Cristã
(Papa João Paulo II). Ninguém é tão pobre
que não tenha nada para dar, e ninguém é
tão rico que não precise de ninguém. Muita
gente precisa de mim! Nestes tempos tão
difíceis: Todos precisamos de todos para que
o Bem Comum e portanto a Vida esteja em
primeiro lugar!
Pastoral da ComuniCação
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CRÔNICA

NOSSO HERÓI POR UM DIA
Entre as passagens
mais lembradas pelos
amigos da minha geração,
certamente é a do Ginásio
Madre Margarida. Seja
pelo que lá aprendemos
para a vida com seu ensino
qualificado, quem sabe
pelo deslumbramento do
namoro na escola ou mesmo
pelas travessuras criativas
que ocorriam num mundo
ainda sem internet, sem
TV e sequer celular. Há,
porém, os mais fatídicos
que lembram da época, só
pelos apelidos que até hoje
carregamos ou mesmo
por algum fato inusitado
daquele tempo.
Nos anos cinquenta,
sessenta, até setenta, a
Escola dirigida pelas irmãs
do Imaculado Coração
de Maria, disponibilizava
noviciado, o Curso Normal,
do Jardim da Infância ao
5º ano e da 1ª a 4ª série,
comparativo ao 2º Grau de
nossos dias, além do curso
de datilografia.
Para o deleite dos
adolescentes, o educandário
ainda mantinha o internato
feminino que tornava as
aulas mais atrativas e sonhadoras e
algumas noites repletas de furtivas
serenatas e, logicamente, nos dias que
se sucediam, o temor por castigos
ampliados para o seus boêmios.
Cada freira, entre nós alunos,
herdava lá seu apelido e isso variava
pela compleição física, brabeza,
tamanho e atitudes do dia a dia.
Uma delas, bem pequena, lecionava
matemática e era, aparentemente,
uma cascavel de braba e ironicamente
apelidada por muitos de “baratinha”,
por aquele seu mignon tamanho
e hábito preto, que despertavam a
imaginação da gurizada. Ela vivia
matemática e adorava o Teorema
de Pitágoras, com seus catetos e
hipotenusas.
Certo dia, durante a aula, chamou
para o quadro um italianão de quase
dois metros, lá da Linha Argola e
que era goleiro do time local do
Encantado, para desenvolver o tal
teorema. Graxaim, assim apelidado
porque havia levado uma mordida
de um cachorro-do-mato num dia de
circo, dirigiu-se ao quadro-negro e de
imediato, ambos, frente a frente, logo
foram confrontados pelas distintas
diferenças de tamanho, e a turma da
4ª série, coletivamente, desatou a rir,
irritando a freira de tal forma que aos
berros pedia educação, respeito e o
costumeiro e exigido silêncio.
Como o grandão também não se
conteve e ria muito, ela, a baixinha,
instintivamente postou-se a sua

frente, com o dedo em riste, olhando
para o alto enfurecida:
- E você, comporte-se seu bicho do
mato!!
Ora, para a turma, o marmanjão
era também o “Graxaim” e portanto,
todos deduziram que ela o evocara
pelo apelido, que aliás, ele não
gostava nenhum pouco de ser
chamado. Ele, ofendido, sem arredar
o pé, e constrangido pela ovação da
turma toda, olhou para baixo e com
o dedo indicador apontando para a
freira, com todo tom de voz, retrucou
sem dó nem piedade: - Não grita, sua
baratinha, cri, cri!
Enquanto isso a galera foi mais
uma vez ao delírio e ao descontrole
total......e o nosso herói por um
dia, imediatamente para a rua da
sala, para que servisse de exemplo e
fizesse-nos, no futuro de nossos dias,
de quando em quando, ficarmos com
saudades daqueles tempos felizes, tal
como estamos fazendo agora.
Airto Francisco Gomes
escritor
encantadense,
integrante da
Academia Literária
do Vale do Taquari
(Alivat)

Charge do Patiño

@jornalopiniaovaledotaquari

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS,
vem informar que se habilitaram para casar:
RENATO CARDOSO DA SILVA e MARIA HELENA BAZANELLA. Ele cozinheiro,
ela auxiliar de limpeza, ambos brasileiros, divorciados, residentes e domiciliados na Rua
Emílio Rotta n° 25, casa 37, nesta cidade de Roca Sales RS.
Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.
Roca Sales, 14 de outubro de 2020.
Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11
CEP 95.735-000 Fone/fax (0xx51) 3753-2233
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REGRAS ENTRAM EM VIGOR EM ABRIL DE 2021

Nova lei amplia validade e limites de
pontuação da carteira de motorista

O

presidente
Jair Bolsonaro
sancionou,
com vetos, a lei que
altera as regras do
Código de Trânsito
Brasileiro. Entre outros
itens, a Lei 14.071/20
amplia a validade da
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e o
limite de pontos para
que o motorista tenha
o direito de dirigir
suspenso. A CNH terá
validade de 10 anos
para condutores com
até 50 anos de idade.
Já a renovação a cada
três anos, atualmente
exigida para aqueles
com 65 anos ou mais,
passa a valer apenas
para os motoristas
com 70 anos ou mais.
Quanto à pontuação na
carteira, a lei prevê uma
gradação de 20, 30 ou
40 pontos em 12 meses
conforme haja infrações
gravíssimas ou não (veja
abaixo).
Para o condutor
profissional, a suspensão
será com 40 pontos,
independentemente da
natureza das infrações.
Isso valerá para
motoristas de ônibus
e caminhões, taxistas,
motoristas de aplicativo
ou mototaxistas.

TEXTO: AGÊNCIA CÂMARA | FOTOS: DIVULGAÇÃO

cnh terã validade
de 10 anos para
condutores com
até 50 anos de
idade

VETOS

Motorista bêbado

A nova lei também prevê que em caso de homicídio culposo (sem
intenção) ou lesão corporal provocado por motorista embriagado, ou
sob efeito de outra droga, a pena de reclusão não poderá ser substituída
por penas alternativas, mais brandas. Hoje, o Código Penal permite essa
conversão se o crime for culposo. A Lei 14.071/20 foi publicada na edição
de hoje do Diário Oficial da União e é baseada em proposta do Poder
Executivo, aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro.

Cadeirinha

Para o transporte de crianças, a lei traz duas mudanças. A cadeirinha
no banco traseiro do carro será obrigatória para crianças até 10 anos com
menos de 1,45 metro de altura. A multa por desrespeito continua gravíssima.
No texto original, o Executivo propunha o fim da penalidade. Já a idade
mínima para levar crianças em moto sobe de 7 para 10 anos. A multa por
desrespeito será gravíssima, com suspensão da carteira. As novas regras de
trânsito entrarão em vigor daqui a 180 dias, ou seja, em abril de 2021.

Bolsonaro vetou oito pontos aprovados
pelos deputados e senadores. Entre eles,
o dispositivo que obrigava motoristas
condenados judicialmente por delito de
trânsito a fazer avaliação psicológica,
além do curso de reciclagem já previsto
na lei. O presidente afirmou que a regra
gera insegurança jurídica e trata a
avaliação psicológica como uma punição.
Outro veto foi sobre a regra que exigia
titulação de especialista em medicina do
tráfego e psicologia do trânsito para os
profissionais responsáveis pelos exames
médico e psicológico dos candidatos à
habilitação. O presidente avaliou que a
medida contraria o interesse público, “pois
não é crível que os profissionais que não
dispõem dessa titulação não possuam
prática necessária para a realização de
tais exames”.
Também foi excluído da lei o dispositivo
que punia com infração leve o antigo dono
do veículo que não entregasse ao Detran,
no prazo de 60 dias, o comprovante
de transferência de propriedade. A
alegação foi de que a medida criaria
uma dupla punição, pois o código de
trânsito já prevê, para esses casos, a
responsabilização solidária do vendedor
por multa aplicada ao novo proprietário.

MOTOCICLETAS
Outro veto importante aconteceu no
dispositivo que permitia, quando o fluxo
estivesse lento ou parado, a passagem de
motocicletas e motonetas entre os carros.
Pela regra acrescentada por deputados
e senadores, a velocidade das motos
deveria ser compatível com a segurança
de pedestres e os motociclistas não
poderiam passar entre a faixa da direita e
a calçada.
Bolsonaro alegou que a medida
restringiria a mobilidade dos motociclistas,
que é o diferencial desses veículos
e que colabora na redução dos
congestionamentos. Além disso, afirmou
que haveria dificuldade em definir “fluxo
lento”.
Os vetos presidenciais serão analisados
agora pelos congressistas, que poderão
restaurar as medidas ou excluí-las em
definitivo. Para derrubar um veto são
necessários os votos de pelo menos 257
deputados e 41 senadores.
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Brechócão
retorna neste
sábado em Muçum
Fotos: Arquivo/Brechócão

16 de
outubro
de 2020

Evento visa
arrecadar
verba para
auxiliar pets
em situação de
vulnerabilidade

S

uspenso desde abril
devido a pandemia
– com atendimento
mediante agendamento
– retorna, neste sábado
(17), mais uma edição do
BrechóCão. O evento ocorre
das 8h às 15h, sem fechar
ao meio-dia, na São Chico
Pet Center, na rua Júlio
Zarpelon, nº 138, Centro de
Muçum.
De acordo com Vitória
Stürmer Bortoletti,
integrante da Associação
Pegadas de Amor (ASPA)
– idealizadora do evento
beneficente – haverá itens a
partir de R$ 1. “As peças são
novas e usadas, de verão
e inverno, entre as quais
roupas, calçados, acessórios
e livros de diferentes
gêneros”, comenta.
Segundo Vitória, todos
os cuidados exigidos pelos
órgãos de saúde serão
tomados. “Os itens ficarão
expostos em local aberto e
arejado, haverá álcool em
gel disponível e os clientes
deverão estar usando
máscara”, enaltece.
Todo o lucro arrecadado
será utilizado em benefício
aos animais em situação
de vulnerabilidade. “Em

dezembro o evento completa
cinco anos, é o carro-chefe
das ações realizadas. É
muito importante, mais
uma vez, a participação de
toda a comunidade, pois o
valor das vendas é revertido
aos pets vítimas de maus
tratos, abandono, que são
resgatados pela ONG e
até de famílias carentes.
Nosso grupo trabalha
fortemente na castração,
pois acreditamos ser a
forma de prevenir os demais
problemas”, frisa.
Uma caminha pet
será sorteada entre os
participantes.
Vanessa Paliosa
jornalista

EvEnto ocorrE na
São chico PEt cEntEr
com todoS oS
cuidadoS
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Mesversário
O gremista da foto é o
Benjamin Bouvié Nilsson,
completando 6 meses. Ele
recebe os parabéns dos
papais Raquel e Aurélio
e dos vovós Marcos e
Claudete e Ricardo e
Amélia. Felicidades!

NaTalia ViaN

Sessão
Coloridos
Mateus, filho de Tatiane
Cenci e Jovani Radaelli,
fez lindas fotos na Sessão
Coloridos da fotógrafa
Natalia Vian. A família
reside em Encantado.

NaTalia ViaN

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

Batizado II
Pedro Miguel, filho de
Elisa Schnorrenberger
e Lucas Vendramin, foi
batizado na capela da
Comunidade Santo Antão,
em Encantado.
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Um aninho
No último dia 1º de
outubro, o pequeno
Benjamin Schwambach
completou seu 1º aninho
de vida. Ele é filho de
Greice e Rafael.

NaTalia ViaN

Elisa
Elisa Corotto Maioli posando para as lentes de Veri Erthal Fotografia. Ela é filha
de Jackson e Micheli.

NaTalia ViaN

Batizado
Mariana, filha de Deisy Rabaioli Schnorrenberger e Ivan Luis
Scnhorrenberger, foi batizada na capela da comunidade Santo Antão,
em Encantado.

Momento família
A mamãe Tailisi Vivian Delazeri, papai Gabriel Delazeri e as pequenas Valentina
e Heloísa realizaram um lindo ensaio em família. Os registros foram feitos no
Caminhódromo de Encantado.
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fròtole del

bigolin
Paciente no
médico
O médico interroga o paciente:
- O senhor fuma?
- Não!
- Bebe?
- Não!
- É mulherengo?
- Também não.
- Tem algum vício?
- Tenho, sim senhor. Sou mentirooooso!

Em alto-mar
Dois portugueses nadando desesperadamente
atrás do navio. Um deles fala:
- Eu não te falei, Manuel, que aquela não era
a porta do banheiro?

Bombeiro
Caras jogando dominó no bar. A televisão
anuncia:
- Interrompemos a nossa programação
da meia-noite para informar que todos os
bombeiros devem comparecer imediatamente
no quartel!
O cara joga o dominó na mesa e vai saindo,
quando alguém comenta:
- Aonde você vai, cara? Cê não é bombeiro...
E ele com pressa responde:
- Eu não, mas o marido da minha vizinha é!

Caipiras no Rio
No Rio, a caipira pede:
- Marido, compra um sorvete pra mim?
Um carioca foi logo explicando:
- Aqui no Rio não se fala sorvete, fala-se
SOR. Aqui não se fala Cristina, a gente só fala
CRIS. Não se fala Simone, fala SI. Só o começo
da palavra.
Ela balança a cabeça e diz:
- Ich... Os costumes aqui do Rio a gente não
vai aceitá não. Melhor a gente vortá lá pro
interior, né, Custódio?

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Libra (23/9 a 22/10)

Tenha mais jogo de cintura para não se indispor com
quem trabalha e convive, melhore a sintonia com as
pessoas queridas e maneire nas críticas ao mozão. O
organismo também vai exigir mais zelo e atenção, ainda
mais o aparelho gastrointestinal e a saúde sexual.

Descanse mais, evite se automedicar e cuide-se bem! Na
paixão, não espere muito nestes dias ou pode se frustrar.
Mas Lua traz alívio e ingressa na fase Nova em seu signo no
dia 16, enviando vibes mais positivas e renovando as suas
energias.

Touro (21/4 a 20/5)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Desencontros podem rolar com o crush e chateações vão
rondar o romance, mas Júpiter promete que a intimidade
com o mozão será o seu oásis.

Cuide com mais atenção da saúde e não crie altas
expectativas nos contatos sociais e amorosos. Vênus forma
oposição com Netuno e revela que as aparências podem
enganar. Há risco de se frustrar com amigos, paqueras e até
com o mozão, se você vive uma união estável.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Nem tudo pode ser do seu agrado e sair de acordo
com os seus planos, assim, toque a vida sem criar altas
expectativas, inclusive no lado amoroso. Vênus, que se
estranha com Netuno, aconselha a não trazer problemas
familiares e profissionais para a relação a dois: livre seu
romance de zicas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
No dia 16, a fada sensata da Lua ingressa na fase Nova
em sua Casa das Amizades, aliviando o peso das tretas da
semana e trazendo novos ares para os seus contatos sociais
e relacionamentos.

Câncer (21/6 a 21/7)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

O Sol troca farpas com Marte e Saturno, indicando
que você pode ficar com os humores bem alterados no
ambiente de trabalho, arranjar desafetos, agir com irritação
no lar e fazer tempestade em copo d´água por qualquer
motivo.

Você pode se deparar com concorrência mais acirrada,
puxadas de tapete e até gente destemperada que não mede
o que fala: muita calma nessa hora para controlar os nervos
e não prejudicar sua saúde.

Leão (22/7 a 22/8)

Seu signo adora pensar fora da caixa e fazer coisas
diferentes, mas convém não inventar muita moda nem sair
muito da sua zona de conforto nesta semana. O recado é
do Sol, que se estranha com Marte e Saturno, indicando
dissabores em novas atividades, aborrecimentos inesperados
e conflitos nos contatos.

Nem o amor fica isento de tretas, já que Vênus vai
confrontar Netuno: cuidado com cobranças, cenas de ciúme
e evite esperar muito do crush ou do mozão.

Virgem (23/8 a 22/9)
Disciplina, organização e senso prático são qualidades que
o seu signo esbanja e você vai mesmo precisar dessas e
de outras qualidades virginianas para lidar com os desafios
que podem rolar nesta semana. Trocando em miúdos, quer
dizer que os seus interesses materiais podem enfrentar
maus bocados se você não agir com sabedoria e sensatez.

Aquário (21/1 a 19/2)

Peixes (20/2 a 20/3)
O momento é propício para você focar em seus objetivos e
dar um passo além em direção à realização dos seus sonhos.
Todavia, outros astros não serão tão generosos e podem
mais atrapalhar do que ajudar o seu signo neste período.

