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ENCANTADO
562 confi rmados
538 recuperados
11 em isolamento

1 na UTI
51 com sintomas

12 mortes

ACI-E
Candidatos assumem 
compromisso com 
propostas do Comitê 
do Futuro 5

ROCA SALES
Qualidade do asfalto, 
verbas e promessas 
de cargos públicos 
pautam debate 8 a 11

Empresa defende 
uso do aplicativo 
para agilizar 
pagamento

Parquímetros e pontos de vendas também podem ser opções 
para os usuários. Em breve, monitores não devem mais fazer a 

cobrança da tarifa.

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

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

EDIÇÃO Nº: 2.517
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

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

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

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

OBITUÁRIO 15/10/2020 a 22/10/2020

ESPAÇO DO LEITOR
BOCA NO TROMBONE

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

eder
boaro

RETICÊNCIAS

ederboaro@yahoo.com.br

FRASE DA 
SEMANA

ARQUIVO JO

CLAUDINEI BARDUQUE, 
diretor da empresa Zona 
Azul, que administra o 
estacionamento rotativo  
em Encantado

>> Falecimentos divulgados pela Rádio Encantado

ASSINATURAS 
JORNAL OPINIÃO

Anual: 
R$ 205,00 
Semestral: 
R$ 120,00  

Correio anual: 
R$ 400,00  

Correio semestral: 
R$ 215,00

15/10 – Demétrio Bassani, 82 anos.
Cemitério de Linha 1º de Março, Dois Lajeados.

16/10 – Agostino Zonatto, 75 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Arezi.

18/10 – Julia Cornelli Sangalli, 96 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado.

18/10 – Rodrigo Luis Steil, 31 anos.
Cemitério de Linha 28 de Setembro, Muçum. Funerária Garibotti.

19/10 – Luiza Rodrigues Felicetti, 53 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Mazzarino.

19/10 – Herminia Ferronato, 96 anos.
Cemitério Municipal de Doutor Ricardo. Funerária Mazzarino.

20/10 – Alcida de Azevedo, 85 anos.
Cemitério de Linha Júlio de Castilhos, Roca Sales. Funerária Delano.

21/10 – Elton Kuhn, 55 anos.
Cemitério Católico de Roca Sales. Funerária Delano.

21/10 – Ivo Valdir Zanchet, 82 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

22/10 – Erneus Luiz Delazeri.
Cemitério da Barra do Coqueiro, Encantado.

FÁTIMA: 
SEGREDO E 
SILÊNCIO! 

Visitar a cidade 
de Fátima, 
em Portugal, 

é um dos momentos 
mais marcantes na 
vida de um católico. O 
ambiente é carregado 
de espiritualidade e, 
não raro, as lágrimas 
escorrem pelo rosto 
nesse encontro com 
Deus e, em especial, a 
Nossa Senhora, que leva 
o nome do local. A Mãe 
de Deus, que apareceu 
para os pastorinhos 
em 1917, revelou três 
segredos que foram 
tornados públicos de 
modo gradativo pelo 
clero. Uma das crianças 
que tiveram contato 
com a Virgem Maria, 
a Irmã Lúcia, relatou 
que a última visão 
de Fátima se refere, 
sobretudo, à luta do 
comunismo ateu contra 
a Igreja e os cristãos 
e descreve o grande 
sofrimento das vítimas 
da fé e da perseguição 
aos seguidores de Jesus 
Cristo. Esta semana, 
criminosos atearam 
fogo, como já fizeram no 
ano passado, em igrejas 
no Chile, destruindo 
imagens sacras e o 
conteúdo histórico 
cultural que compõem 
esses templos. Uma das 
inscrições pichadas nas 
paredes dizia “morte 
ao Nazareno”, em 
demonstração de que 
o anticristianismo está 
fortemente enraizado 
nesses movimentos que 
lutam por um Estado 

laicista e por pautas 
contra a vida, como 
o aborto e a liberação 
das drogas. Além disso, 
em vários lugares do 
mundo, cristãos, de 
diferentes religiões, 
estão sendo atacados 
e perseguidos por 
professarem sua fé. 
O terceiro segredo 
de Fátima de fato 
está se cumprindo e, 
infelizmente, parece 
ser ignorado pelo Papa 
Francisco, que não se 
manifestou contra os 
referidos atos e parece 
mais preocupado 
em implantar pautas 
progressistas na igreja 
do que defender os 
fiéis. 

O sumo pontífice 
tem demonstrado uma 
seletividade danosa à 
igreja quando adota 
postura ideológica 
incondizente com seu 
sagrado posto, como 
no mês passado, ao 
se negar a receber o 
Secretário de Estado 
americano, Mike 
Pompeo, mesmo já 
tendo acolhido no 
Vaticano Evo Morales, 
ex-presidente da 
Bolívia, que cometeu a 
blasfêmia de presentear 
Francisco com um 
crucifixo em que 
Jesus aparece pregado 
em uma foice e um 
martelo, símbolo do 
comunismo que mata e 
persegue cristãos. 

Vivemos tempos 
sombrios com o 
cristianismo sendo 
atacado por criminosos 
financiados por 
globalistas que buscam 
o poder e que são 
defendidos por grande 
parte de imprensa 
mundial. Porém, o que 
mais me causa tristeza, 
como católico, é ver 
o segredo de Fátima 
se cumprindo sem a 
mínima reação pública 
de quem foi incumbido, 
no lugar de Pedro, a 
defender os seguidores 
de Jesus Cristo. O 
silêncio do Papa a 
esses ataques é o grito 
comunista no clero...

melhorias na estrada da santinha

Na última edição, o Opinião divulgou a reclamação de moradores da 
Estrada da Santinha sobre as más condições do trecho. Nos últimos dias, a 
equipe da Secretaria de Obras trabalhou na recuperação e melhoria da via.

DIVULGAÇÃO

“Temos oito 
profissionais. 
Sete na rua. 
Pretendemos 
colocar mais 
duas pessoas 

Mas o problema 
é o equilíbrio 
das contas.”
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ELEIÇÕES 2020PROGRAMA terá quatro blocos, das 9h30min às 11h40min

Alex, Maninho e Mateus debatem 
na Rádio Encantado neste sábado

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

administrar o município de Muçum? 
>>  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.

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.

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

cobertura eleições 2020
PATROCÍNIO

APOIO

FOTOS: VANESSA PALIOSA

Os três candidatos 
ao governo de 
Muçum estarão 

frente a frente, neste 
sábado (24), no estúdio 
da Rádio Encantado. 
Alex Colossi (PSDB), 
Leonardo Bastiani (PL) 
e Mateus Giovanoni 
Trojan (MDB / PSD) 
participam do segundo 
debate organizado 
pela emissora, com 
início marcado para as 
9h30min. Na semana 
passada, o programa 
reuniu os candidatos de 
Roca Sales.

A previsão é de duas 
horas de duração, com 
transmissão em áudio 
pelo AM 1580, aplicativo 
e site www.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 terça-feira (20), 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. 

alex colossi, leonardo bastiani (maninho) e mateus trojan confirmaram presença no debate
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claudinei
coferri

DE OLHO EM ROCA

CIC lança campanha Natal 
Premiado 2020

Já está em andamento desde a última sexta feira, 
a Campanha Natal Premiado 2020 da CIC. A 
cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes, 
o consumidor tem direito a uma cautela para 
participar do sorteio de 101 vales compra.  Serão 88 
vales de R$ 150,00, 10 vales de R$ 400,00, 8 vales de 
R$ 500,00 e 3 vales de R$ 1.000,00. Ao todo, serão 
44 estabelecimentos conveniados com a entidade 
participando todos identi� cados com os cartazes 
da promoção. O sorteio está marcado para o dia 26 
de dezembro, às 10h, na sede da CIC. O objetivo 
da diretoria da CIC é aproveitar esta retomada da 
economia para fortalecer o comércio e serviços do 
município. 

Mortandade 
de peixes é 
registrada 
no Rio 
Taquari

O Departamento 
de Meio Ambiente do 
município recebeu nesta 
semana a informação 
de que peixes das 
mais variadas espécies 
apareceram mortos 
no Rio Taquari junto 
ao Parque Náutico. A 
suspeita é de que devido 
ao nível baixo do rio 
a morte dos peixes foi 
provocada pela redução 
do oxigênio na água. 
A preocupação dos 
técnicos responsáveis é 
de que, com a previsão 
de estiagem para os 
próximos meses, a 
situação poderá se 
agravar. 

Aulas presencias na rede 
municipal será a partir da 
próxima quarta feira

Conforme o cronograma estabelecido pela 
Secretaria de Educação, inicia, na próxima quarta 
feira (28), a retomada gradual das aulas presenciais 
na rede municipal de ensino. Voltam para a escola 
dia 28 os alunos do nono ano. Na sequência, no 
dia 03 de novembro, retornam o 7º e 8º ano, 09 
de novembro o 6º ano, e dia 12 de novembro anos 
iniciais. A expectativa de secretaria é de que até 
o dia 16 de novembro, todas as turmas estarão 
de volta às aulas. O retorno não é obrigatório e 
segundo orientações, a Secretaria da Educação 
permanece também as atividades remotas.  

 O
F E R T A

S

R$18 90

LINGUIÇA 
TOSCANA 
DEFUMADA 
ROSÁRIO 
KG

R$14 90

CHOPP 
SANTA MADRE 

PILSEN 2L

R$11 90

CUCA ALEMÃ 
DE FRUTAS 
DÁLIA KG

R$13 90

COSTELA 
DE SUÍNO 
RESFRIADA 
MINGA 
DÁLIA KG

R$16 90

AGULHA/
PALETA 
RESFRIADA 
DE RÊS KG

R$15 90

FILEZINHO 
DE SUÍNO 
RESFRIADO  
DÁLIA KG

Compre
online
 

R$9  90

PÃO DE ALHO 
ZIN PÃO 400GR

Estado antecipa autorização 
para retorno de aulas 
presenciais dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental

Previstas para serem liberadas em 12 de 
novembro, as atividades presenciais dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental no Rio Grande do Sul serão 
autorizadas a partir da próxima quarta-feira, dia 
28 de outubro. A mesma data marcará a liberação 
do retorno das aulas dos anos � nais do Ensino 
Fundamental.

Sendo assim, as aulas da rede pública estadual 
seguem tendo como data de retorno o dia 12 de 

novembro. As redes municipal e privada, porém, 
podem retornar no dia 28/10, se assim desejarem.

Uma vez que os indicadores de propagação do 
coronavírus seguem em queda, o Gabinete de Crise 
optou por acatar o pedido e fazer a antecipação. 
O calendário segue sendo uma liberação às aulas 
presenciais. Os pais e responsáveis que preferirem 
manter os � lhos em casa, com ensino remoto, têm 
autonomia para fazê-lo.

Terraplenagem 
na Linha São Roque

Está sendo realizada a terraplanagem pela equipe 
da Secretaria de Obras Públicas, em parceria com a 
Agricultura, para a instalação de uma nova creche de 
suínos na Linha São Roque. A capacidade da nova 
creche que será instalada é para 1.300 suínos.

capacidade é para 
1.300 suínos

DIVULGAÇÃO

RETOMADA GRADUAL INICIA 
NA QUARTA-FEIRA (28)
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A Associação 
Comercial e 
Industrial de 

Encantado (ACI-E) 
apresentou aos 
candidatos a prefeito e 
vice de Encantado as 
propostas do Programa 
de Desenvolvimento 
elaborado pelo Comitê 
do Futuro, grupo 
formado por voluntários 
associados à entidade. 
O encontro ocorreu 
na terça-feira, dia 20, 
no Centro Empresarial 
ACI-E, com o objetivo 
de sensibilizar os 
políticos a assumirem o 
compromisso de darem 
encaminhamento à 
iniciativa a partir de 
janeiro de 2021.

Enoir Cardoso e 
Celso Cauduro, da 
Coligação Juntos Somos 
Mais Fortes, e Adroaldo 
Conzatti e Jonas Calvi, da 
Coligação Somos Todos 
Encantado, garantiram 
apoio e assinaram o 
termo de compromisso 
para a implantação 
das ideias (veja abaixo 
o texto na íntegra). A 
reunião contou com 
a participação de 
integrantes da diretoria 
executiva e do conselho 
deliberativo da ACI-E.

Segundo a presidente 
em exercício da 
Associação, Maria 
Cristina Castoldi, a 
proposta levada aos 
candidatos se dá na 
condição de parceria 
público-privada para, 
em conjunto, elaborar e 
implementar o Programa 
de Desenvolvimento 
para o município a curto, 

médio e longo prazo. “O 
compromisso da ACI-E 
e da Administração 
Municipal é semelhante. 
Voluntários ou 
não, ambos têm a 
responsabilidade e a 
missão de atuar em 
prol da sociedade, de 
fornecer condições de 
se desenvolverem como 
pessoas e profissionais, 
além de fortalecer a 
economia e promover 
o bem-estar comum”, 
salientou Maria Cristina. 
“A ACI-E e o Comitê do 
Futuro querem cooperar, 
participar conjuntamente 
com o governo no 
desenvolvimento 
socioeconômico de 
Encantado e da região”.

encantadoencontro ocorreu nesta semana no centro empresarial aci-e

Candidatos assumem compromisso 
com propostas do Comitê do Futuro

Criado em março de 2020, com o objetivo 
de auxiliar as empresas a se reinventarem e 
superarem as dificuldades enfrentadas pela 
pandemia, o Comitê do Futuro, hoje, trabalha 
com um propósito mais amplo, de contribuir 
com o desenvolvimento de Encantado para os 
próximos anos. As ideias foram explanadas aos 
candidatos pelos empresários Ana Paula Graciola 
e Felipe Klunk, integrantes do Comitê.

Conforme Ana Paula, durante as reuniões, o 
grupo percebeu que, para fortalecer as empresas, 
era preciso ter um ambiente adequado e 
competitivo. “Começamos a pensar em algo que 
abraçasse o nosso município, de modo a acolher 
os sonhos de cada um, criando um ambiente 
propício para manter os jovens na nossa cidade. 
Entendemos que esse jovem é livre para interagir 
e aprender com diferentes culturas pelo mundo, 
mas que o nosso município esteja preparado 
para absorver esse conhecimento, criando um 
espaço apropriado para essa geração, de modo 
a contribuir também para o desenvolvimento 
das próximas gerações”, comentou Ana Paula, 
ao mesmo tempo em que destacou a adesão de 
novos integrantes ao Comitê, como entidades 
educacionais e representativas de Encantado.

Uma das primeiras ações, segundo Klunk, foi 
pesquisar casos de municípios referências em 
desenvolvimento econômico e social. E, nesse 
estudo, o Comitê identificou que diversas cidades 
adotaram a metodologia Quádrupla Hélice, 
um modelo de cogestão que envolve quatro 
pilares: a sociedade civil/ONGs, o governo, as 

universidades/institutos técnicos e as empresas. 
“Nesse sistema, a demanda surge da sociedade, 
o governo cria as leis e financia os projetos, as 
instituições educacionais formam a mão de obra, 
que será absorvida pelas empresas, que buscarão 
atender aquela demanda da sociedade. É assim 
que a roda gira”, exemplificou Klunk, que ressaltou 
ainda que o programa de desenvolvimento deverá 
ter continuidade, independente de quem será 
o administrador do município nos próximos 
mandatos. “Para funcionar e colocar em prática 
todos precisam abraçar esse projeto. Os quatro 
entes tem de trabalhar e decidir em conjunto. 
Isso, sem dúvida, vai mudar Encantado. Daqui 
a 20 anos vamos ter um município melhor em 
desenvolvimento econômico. Por isso precisamos 
do apoio de vocês, futuros gestores”.

Após as explanações, os dois candidatos 
assinaram o documento e ressaltaram que vão 
incluir as ideias no plano de governo. Enoir Cardoso, 
Celso Cauduro, Adroaldo Conzatti e Jonas Calvi 
também puderam expor suas propostas eleitorais 
aos participantes da reunião. Cada coligação teve o 
tempo de 30 minutos para se manifestar.

As ideias do Comitê

A Associação Comercial e Industrial de Encantado 
(ACI-E), entidade representativa de empresas, 
empresários, profissionais liberais e empreendedores, 
através do Comitê do Futuro, grupo formado por 
associados de forma voluntária, desenvolveu estudos 
ao longo dos últimos quatro meses e detectou diversos 
municípios com expressivo crescimento mesmo ao longo 
dos últimos anos de recessão econômica brasileira. 

Observando as características de cada um dos 
municípios, suas peculiaridades e realidades, todos 

eles possuem um aspecto em comum. Os municípios 

estudados pelos voluntários aderiram a programas de 
desenvolvimento local onde a chamada quádrupla hélice 
está envolvida. A quádrupla hélice representa todos 
os munícipes, que estão inseridos nos governos, nas 
universidades e institutos de ciência e tecnologia, nas 
empresas e em toda a sociedade civil. 

Nós da ACI-E, representantes de 291 empresas 
e profissionais liberais do município de Encantado, 
estamos propondo que os senhores, sendo eleitos, 
assumam e firmem, em janeiro de 2021, o compromisso 
de juntos (quádrupla hélice) desenvolvermos, ao longo 

dos próximos anos, o programa de desenvolvimento 
econômico e social de Encantado, incluindo este 
programa como meta no seu respectivo Plano de 
Governo. 

Dos muitos casos estudados, os de maior sucesso 
nos levam a crer que teremos trabalho e envolvimento 
da comunidade para mais do que um mandado, isso 
nos conduzirá para a Encantado dos sonhos de cada 
um de nós, onde poderemos ver nossos filhos e netos 
progredirem. Diante do aceite, assinam este termo de 
compromisso.

O TERMO DE COMPROMISSO

conzatti e jonas enoir e celso

felipe klunk e ana paula graciola

presidente em 
exercício da ACI-E, 
Maria Cristina 
Castoldi

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ELEIÇÕES, IGREJA E ECONOMIA

As complexas variações e decisões da Justiça está deixando os candidatos nas eleições majoritárias de Encantado com transtornos de 
bipolaridade. São ações, impugnações, indeferimento e rejeições na Batalha Jurídica entre a Coligação Juntos Somos Fortes (PP-
MDB) e a candidatura do prefeito Adroaldo Conzatti. É possível que, quando estiver circulando esta edição do Opinião, a Batalha 

Jurídica esteja decidida sem mais possibilidades de recursos. Mas, vejamos:

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL

Conforme a coluna apurou, a 
ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que conhece 
bem a nossa Região, pois foi juíza 
do Trabalho em Lajeado, teria 
rejeitado os embargos declaratórios 
apresentados pelo prefeito Adroaldo 
Conzatti, ainda em consequência da 
Ação Civil Pública de Improbidade 
Administrativa, referente a uma 
publicação da Prefeitura em 1994. 
Até o fechamento da coluna, ontem, 
se aguardava a informação de que a 
ministra divulgaria no Diário da Justiça 
o teor da sua decisão com a certi� cação 
de trânsito em julgado. O que em 
português para os leigos signi� ca a 
impugnação de� nitiva da candidatura 
de Conzatti. No entanto, mesmo que 
isso ocorra, muitos fatos ainda poderão 
ocorrer em razão dos complicados 
trâmites da Justiça brasileira, inclusive 
com re� exos na atual gestão do 
Executivo encantadense, que termina 
no � nal do ano.

JUSTIÇA DE ENCANTADO
A Juíza Eleitoral da 67ª Zona 

Eleitoral de Encantado, Jacqueline 
Bervian, em dia 16 de outubro, julgou 
improcedentes as ações de Impugnação 
ao Registro de Candidatura do 
prefeito Adroaldo Conzatti propostas 
pelo Ministério Público Eleitoral e 
pela Coligação “Juntos Somos Mais 
Fortes” do PP e do MDB. Como 
publicamos na edição de 9 de outubro, 
a Coligação do PP e do MDB, no 
dia 27 de setembro, e o promotor 
da Justiça Eleitoral, André Prediger, 
em 5 de outubro, propuseram Ações 
de Impugnação, da candidatura de 
Conzatti, sob a alegação de haver uma 
condenação numa Ação Civil Pública 
de Improbidade Administrativa, que 
tramita no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A juíza eleitoral indeferiu as 
ações de impugnação entendendo 
que não incide a inelegibilidade do 
candidato Adroaldo Conzatti, usando 
as mesmas alegações jurídicas que citou 
ao indeferir uma ação semelhante no 
processo proposto na eleição passada. 
A Coligação PP-MDB recorreu e o 
assunto agora foi para o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE).

O “PEPINO” FISCAL 
GAÚCHO

Existe uma preocupação com a 
situação � nanceira do Rio Grande do Sul. 
Conforme estudo da Unidade de Estudos 

Econômicos da FIERGS, o próximo ano 
está se desenhando com graves problemas 
nas contas do Estado, que poderão 
impactar na prestação de serviços públicos 
e nos repasses aos municípios. A proposta 
orçamentária de 2021 do Governo projeta 
um dé� cit de R$ 8,1 bilhões, resultado de 
uma receita estimada em R$ 42,9 bilhões 
e uma despesa � xada em R$ 51 bilhões, 
já considerando o � m das alíquotas 
majoradas do ICMS, uma perda de receita 
de R$ 2,8 bilhões, representando uma 
queda de 8% em relação ao orçamento 
de 2020. No dé� cit, é preciso contabilizar 
os gastos com precatórios, a partir da 
aprovação da Emenda Constitucional 
que estipulou o prazo máximo até 2024 
para a quitação dessas dívidas. Assim, o 
Estado, que desembolsa R$ 600 milhões 
por ano, terá que pagar R$ 4,1 bilhões 
em 2021. Outro problema é o efeito 
da aprovação do Novo Fundeb, que 
impossibilitará a utilização dos recursos 
do fundo para o pagamento de inativos 
e pensionistas, como é feito atualmente. 
A mudança poderá causar um rombo 
de até R$ 5 bilhões nas contas estaduais. 
Por isso, alerta o estudo da FIERGS, o já 
elevado dé� cit do Estado pode chegar 
a R$ 13,3 bilhões em 2021, impactando 
negativamente nos ganhos � scais 
obtidos com as reformas administrativa 
e previdenciária. A solução será aplicar 
outras medidas de contenção de despesas. 
Desta forma o debate deverá ser sobre um 
Teto de Gastos para encarar a fragilidade 
� scal do Rio Grande do Sul como ela é: 
um problema de despesa, e não de receita.

O SILÊNCIO DA IGREJA
Mais uma vez, a omissão da Igreja que 

não critica fatos e agressões ao catolicismos 
e seus símbolos, quando organizados 
pelas esquerdas, choca os católicos de 
nossa Região, de per� l conservador pela 
in� uência da educação e ensinamentos 
da Congregação dos Scalabrinianos 
(Carlistas). Essa Congregação se 
estabeleceu em paróquias nas áreas dos 
municípios de Encantado e Guaporé, 
visando dar assistência espiritual aos 
imigrantes italianos. As redes sociais 
exibem a insatisfação dos católicos com 
o silêncio obsequioso do Papa Francisco 
e da Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), que não condenam 
os fatos acontecidos no último domingo, 
quando foram queimadas em Santiago, 
no Chile, a capela dos Carabineiros San 
Francisco de Borja e a Igreja da paróquia 
Asunción. É mais uma demonstração das 
simpatias de setores da Igreja Católica com 
as esquerdas latino-americanas.O Vaticano 
também se cala diante das perseguições ao 
catolicismo na China, em países africanos 

ULYSSES GUIMARÃES
É bom lembrar homens públicos que foram protagonistas 

na história da redemocratização do Brasil. Um desses 
foi Ulysses Guimarães, que comandou a oposição ao 
Regime Militar, e foi referência no processo democrático 
e na resistência ao autoritarismo. Em outubro, Ulysses 
faria 104 anos, nasceu em 1916, e 28 anos de sua morte 
(1992). Conversei e entrevistei o político, quando dirigi a 
Assessoria de Imprensa da Assembleia Legislativa, junto 
com o jornalista José Barrionuevo. Ulysses participou de um 
Seminário em 1984 para debater a transição democrática. 
Seria bom que os políticos das novas gerações seguissem o 
pensamento de políticos como o “dr. Ulysses”. Teriam lições 
de humildade e honestidade. Foto: o colunista e Ulysses 
Guimarães em 1984.

e na América do Sul. Fazendo coro a uma temática 
de esquerda, o Papa Francisco está preocupado com 
assuntos bom de mídia, como as queimadas da Amazônia 
“Brasileira”, embora ocorram incêndios nas � orestas de 
diversos continentes. Sem falar do silêncio ensurdecedor 
dos problemas socioeconômicos que atinge o povo de 
Cuba e Venezuela, e do seu país, a Argentina.

GRITA DA IGREJA
Mas, ao contrário dessa problemática, sempre de 

acordo com as esquerdas, um grupo de 152 arcebispos 
e bispos da Igreja Católica,em julho, assinaram um 
documento com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. 
Os religiosos acusam o Governo de "omissão, apatia e 
rechaço pelos mais pobres", além de "incapacidade para 
enfrentar crises". Entre o signatários do documento, está 
o bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, dom Aloisio 
Dilli, a que Encantado está vinculada. Não surpreende 
a postura da CNBB, e de alguns bispos, que se calaram 
nas denúncias de corrupção dos governos petistas, no 
Mensalão e no Petrolão, da Operação Lava-Jato. Nunca 
se ouviu uma recomendação dos bispos para que os 
padres em sua homilias pregassem a honestidade e 
a ética cristã na gestão dos recursos públicos.É  uma 
postura incompreensível, pois a� nal as esquerdas só têm 
uma diferenças com os prelados ditos “progressistas”, 
elas não acreditam em Deus. 

Ulysses e Sérgio Seppi
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canto da lagoa

Inscrições abertas 
para a Feira da 
Agroindústria Familiar 
do Canto da Lagoa 2020

Iniciou nesta terça-feira (20) o período 
para as agroindústrias interessadas em 
participar da 16º edição do Canto da 
Lagoa, que ocorre nos dias 20, 21 e 22 
de novembro, no Parque João Batista 
Marchese, em Encantado, possam realizar 
sua inscrição. O prazo se encerra no dia 30 
de outubro ou enquanto tiverem vagas. 

A Feira da Agroindústria Familiar do 
Canto da Lagoa será realizada nos dias 21 
e 22 de novembro, no Parque João Batista 
Marchese, e estará aberta das 8h às 18h30, 
em formato drive thru. 

As inscrições podem ser realizadas com 
� aís, pelo telefone (51) 9 98810712. A 
documentação deverá ser enviada para o 
e-mail: atendimento@aplvaledotaquari.
com.br.

A Feira da Agroindústria Familiar 
do Canto da Lagoa é uma realização 
da APL Vale do Taquari e Emater/RS – 
Ascar. Tem o apoio da UERGS, Faterco, 
STR Encantado e Doutor Ricardo e 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (SEAPDR). A 
organização é da Lume Eventos.

formação empreendedora

Junior Achievement 
RS expande suas 
atividades online

Após duas temporadas de 
programas online ao vivo, a ONG 
educacional Junior Achievement Rio 
Grande do Sul está trazendo a jovens 
de Ensino Médio e Fundamental 
novas opções de programas 
de formação empreendedora e 
preparação ao mercado de trabalho. 
O portal JARS Em Casa, que contou 
com duas temporadas de aulas com 
mentores, já atingiu mais de dois mil 
alunos de 600 instituições de ensino 
distintas. 

Com um total de sete programas 
gravados, o portal disponibilizará 
agora três programas autoinstrutivos 
que trazem ao estudante a 
possibilidade de aprender de modo 
mais autônomo e de acordo com seu 
próprio ritmo. Após a inscrição, o 
aluno ganha acesso a uma plataforma 
exclusiva na qual constam diversos 
textos e vídeos informativos, 
atividades e quizzes sobre o conteúdo. 
Todos eles são online e gratuitos e 
podem ser acessados pelo endereço 
do portal online.ajars.org.br. 

Até o momento, contam com 
versões autoinstrutivas os programas 
Conectado com o Amanhã, Futuro do 
Trabalho e Gestão de Projetos. Eles 
abordam questões como habilidades 
socioemocionais, áreas STEM e 

gerenciamento e acompanhamento 
de projetos. Por meio da plataforma, 
o aluno ainda pode acompanhar seu 
progresso e desempenho em tempo 
real, a qualquer hora do dia. Dessa 
forma, sem necessitar da ajuda de 
professores, ele pode desenvolver suas 
habilidades autodidatas. 

Saiba mais
A Junior Achievement, organização 

centenária de atuação mundial, 
está presente no Rio Grande do 
Sul há mais de 25 anos. Ao longo 
desse tempo, mais de um milhão 
de alunos já foram impactados 
pelas suas atividades presenciais 
em escolas públicas e privadas 
do Estado. Um de seus principais 
programas é o Miniempresa, por 
meio do qual os alunos participantes 
se responsabilizam diretamente pela 
criação e gestão de uma empresa, 
aprendendo desde cedo a gerir um 
negócio.

A Associação Comercial e 
Industrial de Encantado (ACI-E) 
é parceira da Junior Achievement. 
Interessados em obter mais 
informações podem contatar os 
canais da ACI-E nas redes sociais 
ou pelo Telefone/WhatsApp 
51.3751.2255 com Lucas Schneiders.

Sicredi Região dos Vales 

cooperativa atinge r$ 1 
bilhão em operações de 
crédito na região

Reinvestir os recursos nas 
comunidades, incentivando e 
viabilizando investimentos nas 
atividades de seus associados, 
fomentando o desenvolvimento 
da região e das pessoas que vivem 
aqui, sempre fez parte da forma de 
atuação do Sicredi.

Recentemente, o Sicredi Região 
dos Vales atingiu a marca de um 
bilhão de reais em crédito concedido 
na região aos seus associados, em 
operações de investimento, capital 
de giro e crédito pessoal.

Estes recursos contribuem para 
o desenvolvimento de diversos 
setores econômicos. Da carteira 
total de crédito da Cooperativa, 
17% representam recursos para 
aquisição de bens e consumo em 
geral, 34% operações de crédito 
rural, fortalecendo o agronegócio, 
que é uma das principais atividades 
econômicas da região, e 49% os 
setores da indústria, comércio e 
serviços, propiciando a geração 
de empregos e oportunidades às 
pessoas que vivem aqui. 

Segundo pesquisa da Fipe, 
que calculou o Multiplicador do 
Crédito Cooperativo, um coeficiente 
que indica o impacto do crédito 
concedido pelas cooperativas no 
Produto              Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, cada R$ 1,00 concedido 
em crédito gera R$ 2,45 no PIB 
da economia e a cada R$ 35,8 mil 
concedidos pelas cooperativas, uma 
nova vaga de emprego é criada no 
país.

Para a cooperativa, colaboradores 
e associados, esta marca é motivo 
de orgulho, pois possibilita o 
crescimento de todos, gerando um 
ciclo virtuoso de desenvolvimento. 
Para o presidente do Sicredi 
Região dos Vales, Ricardo Cé, 
“Chegar a essa marca reforça 
nossa missão de oferecer soluções 
financeiras para os associados, 
agregando renda, fortalecendo 
as comunidades e contribuindo 
para o desenvolvimento da nossa 
região. Juntos, construímos uma 
cooperativa cada vez mais sólida e 
sustentável”, diz.

FOTO/DIVULGAÇÃO
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ELEIÇÕES 2020candidatos divulgaram suas propostas no sábado (17)

IVAIR X CELSO X FONTANA
Qualidade do asfalto, verbas e 
promessas de cargos públicos 
pautam o debate

segue até a página 11

Na manhã 
do sábado 
(17), os 

três candidatos ao 
governo de Roca 
Sales estiveram 
frente a frente, no 
estúdio da Rádio 
Encantado. Amilton 
Fontana (MDB), 
Celso Antonio 
Giongo (PSL) e Ivair 
Zanchetti (PTB-
PP- PDT- PSDB) 
participaram do 
segundo debate 
organizado pela 
emissora. 

Produzido pelo 
departamento de 
jornalismo da rádio, 
o debate foi dividido 
em quatro blocos. 
O formato contou 
com uma pergunta 
da emissora, seis 
perguntas livres 
entre os candidatos a 
partir do sorteio de 
temas específicos e 
15 perguntas livres.

Por que eu quero 
administrar o município 
de Roca Sales?

O debate iniciou com a questão proposta pela 
emissora: “Por que eu quero administrar o município 
de Roca Sales?”. Por ordem de sorteio, Celso Antonio 
Giongo começou a responder. Ele quer ser prefeito para 
exercer o civismo, como instrumento de integração com 
a comunidade, ajudar as pessoas e a cidade. Para a sua 
equipe, o mais importante é o ser humano, sua saúde, 
educação e trabalho digno. 

Ivair Zanchetti destacou que Roca Sales pode 
avançar mais. Junto com a coligação buscará ideias 
e opiniões. Explicou que é agricultor, uma pessoa 
simples e trabalhadora que quer somar na política e dar 
oportunidade para pessoas novas trabalharem junto 
com ele. 

Amilton Fontana enfatizou que quando assumiu o 
compromisso há quatro anos de ser prefeito, planejou um 
município com projetos para curto e longo prazo, com 
ações em todas as áreas. Foram contemplados com vários 
projetos e obras aprovadas para mais dois anos, por isso, 
com esta experiência, quer dar andamento a estes projetos, 
com atendimento humanitário e muito diálogo.

Atendimento na Saúde
No sorteio dos temas, o primeiro tema a ser sorteado 

foi “Atendimento na Saúde”. O candidato Giongo 
colocou ao candidato Fontana, que há relatos de que a 
saúde deixa a desejar no atendimento quando a pessoa 
não está envolvida com o partido que está no poder. 
Fontana respondeu que a administração atende a todos, 
independente de partido político. Melhoraram a saúde. 
Não havia convênios e hoje possuem com os Hospitais 
Santa Terezinha de Encantado, Bruno Born de Lajeado, 
Estrela de Estrela, Ouro Branco de Teutônia e São 
José de Arroio do Meio, além da Univates. Também 
tentam não deixar faltar remédios e, além disso, 24% do 
orçamento é gasto com a saúde. 

Na réplica Giongo comentou que muitos reclamam 
que poderiam existir convênios melhores com Roca 
Sales porque os idosos gostam de estar próximos de 
suas famílias. 

Ivair Zanchetti teve direito ao comentário e 
reforçou que ouviu reclamações sobre o atendimento 
da secretária. Também disse que deveriam ser dadas 
palestras e orientações para que os funcionários 
atendam bem. 

Infraestrutura Urbana
O segundo tema sorteado foi “Infraestrutura Urbana”. 

Zanchetti questionou como Giongo avalia a infraestrutura 
urbana e o que pretende trazer de novidades e melhorias. 
Giongo respondeu que é um conjunto de serviços básicos 
no município. Roca Sales tem uma paisagem que encanta, 
mas precisa de um plano diretor que estabeleça regras 
de calçamento, pavimentação, prédios, parques e praças 
para deixar a cidade aprazível. Segundo Giongo, falta uma 
revitalização da cidade. 

Zanchetti destacou que as ações de infraestrutura 
são feitas em alguns lugares principalmente dentro do 
perímetro urbano, mas nos bairros Dois Lajeados e 
Sete de Setembro não foi feito nada. 

No comentário, Fontana explicou que foram 
levadas três empresas para o bairro Sete de Setembro 
oferecendo oportunidades de emprego, além disso,  
deixaram o salão da comunidade em condições para 
a prática de modalidades esportivas. No bairro Dois 
Lajeados terá asfaltamento na entrada e também 
estão levando uma escola, que terá investimento de 
quase R$ 5 milhões. Quanto a revitalização do centro, 
Fontana disse que ela já está sendo feita e na área do 
turismo tem obras como a construção do Pórtico, a 
cobertura da Praça e o Parque Náutico. 

IVAIR ZANCHETTI, CELSO GIONGO E AMILTON FONTANA NO ESTÚDIO DA RÁDIO ENCANTADO

VANESSA PALIOSA
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Empreendedorismo
O terceiro tema sorteado foi “Empreendedorismo”. Fontana perguntou o que 

o candidato Zanchetti fará sobre este tema. Zanchetti salientou que isso mexe 
com a economia do município, pois quanto mais empreendedores tiverem mais 
a economia vai andar. Precisam de fontes de receitas, investindo forte para 
fomentar qualquer atividade de empreendedorismo.  

Na réplica Fontana disse que trouxeram empresas para Roca Sales e deram 
incentivos para as locais. Só na 21 de abril vão criar mais de 600 vagas de 
emprego nos últimos anos. 

Giongo comentou que Roca Sales tem empresas de grande porte que 
absorvem a mão de obra, mas a renda média é de R$661,00, enquanto  
Encantado beira os R$1.900,00. Por isso é necessário elevar a renda com 
empresas que agregam salários maiores. Um de seus projetos é a incubadora 
industrial onde terão 40 empreendedores com ideias que irão fomentar o 
desenvolvimento. 

Projetos para o interior
O quarto tema sorteado foi “Projetos para o interior”. Giongo questionou 

o que Ivair fará para que os jovens criem empreendimentos de agroindústrias 
no interior. Zanchetti lembrou que quando foi secretário incentivaram 
várias culturas, criaram o programa de incentivo de horas – máquinas que 
usaram na fruticultura, programa de inseminação artificial, realizaram muitas 
terraplenagens para aviários e chiqueirões e também criaram um programa 
para que os pequenos produtores fomentassem suas atividades. Como prefeito 
quer trazer de volta alguns incentivos que foram abandonados, por isso fará 
um levantamento das potencialidades de cada área, trabalharão pela inclusão 
digital, infraestrutura rural, melhoria dos acessos de estradas e escoamento da 
produção. 

Na réplica Giongo comentou que algumas localidades têm falta de energia 
elétrica, principalmente a trifásica e, por isso, não conseguem ampliar a 
produção. 

No comentário, Fontana destacou que o município mantém todos os 
programas criados por todos os prefeitos que passaram por Roca Sales e essa 
administração está levando pavimentação asfáltica para o interior. Também 
estão criando associações nas comunidades, que levam equipamentos para que 
os agricultores possam fazer melhor os seus trabalhos, e ainda habilitaram o 
município com o Susaf. 

Ações para a Juventude  
O quinto tema sorteado foi “Ações para a Juventude”.  Zanchetti questionou 

o que Fontana fará pela juventude. Fontana destacou que o município 
emprega em torno de 50 jovens em cargos de estagiários, tem projetos na área 
esportiva, realiza campeonatos municipais e a Taça da Amizade, que conta 
com a participação de representantes de quase todos os estados. Ainda para os 
jovens, Fontana salientou que o município auxilia no transporte universitário e 
proporciona oficinas para a juventude. 

Na réplica, Zanchetti colocou que irá criar ferramentas como o banco de 
talentos que ficará a disposição das empresas. Proporcionará educação de 
qualidade nas escolas e irá ampliar o auxílio nas passagens para a faculdade e 
cursos técnicos. 

No comentário, Giongo disse que o jovem sai para estudar e não retorna ao 
município, por isso querem criar uma incubadora industrial para pegar ideias 
destes jovens e colocá-los dentro destas pequenas empresas e dar todo o auxílio 
de gestão. 

Ações para a terceira Idade 
O sexto e último tema do primeiro bloco foi “Ações para a terceira Idade”.  

Fontana questionou o que o candidato Giongo tem de projetos e se conhece 
todos os programas que o município possui. Giongo respondeu que os idosos 
querem lazer, entretenimento entre eles e isso ajuda a rejuvenescê-los. Têm 
vários grupos que trabalham com isso e não sabe como a Prefeitura auxilia 
nesse caso, mas ressaltou que seria importante que os agentes de saúde 
tivessem dados de todos os idosos e que constantemente visitassem eles, ou que 
houvesse uma assistência mais direta com enfermeiros. 

Na réplica Fontana destacou que o município tem em torno de 2.300 idosos, 
mais de 200 estão integrados em projetos da assistência social que promovem 
mais qualidade de vida. Sobre os atendimentos domiciliares, têm duas unidades 
de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e são visitadas todas estas pessoas. 

No comentário Zanchetti frisou que querem retomar todos os projetos para 
a terceira idade, ampliando e melhorando no que for necessário. 

Educação 
O segundo bloco foi de temas livres, onde os candidatos puderam fazer 

perguntas entre si. Zanchetti começou questionando Fontana sobre o que fará 
para melhorar a educação, já que o município teve uma queda no Ideb em 2019, 
estando entre os mais baixos índices da região. Fontana disse que Roca Sales 
recebe muitas pessoas de fora que chegam em busca de emprego, muitas crianças 
ingressam nas escolas na metade ou nos últimos meses do ano. Conforme Fontana, 
30% dos alunos são de fora do município, o que gera muita reprovação. O quadro 
de profissionais é qualificado e a cada dia buscam mais para oferecer às crianças. 

Na réplica, Zanchetti disse que no primeiro mês de governo irão avaliar as 
principais deficiências das escolas para saber onde investir mais. 

Na tréplica, Fontana disse que tem projetos como a escola de turno integral que 
vai atender 780 crianças, com aulas e oficinas. 

Pavimentação 
asfáltica 

Giongo questionou como Zanchetti avalia a pavimentação em Roca Sales. Ele 
destacou que a Câmara de Vereadores foi parceria no projeto em que foi financiado 
R$2,5 milhões para o asfalto e algumas pessoas questionam o investimento, já que 
uma das obras precisou ser refeita. Segundo Zanchetti, o asfalto tem que ser feito 
no perímetro urbano e no interior, mas com qualidade para não ser refeito. 

Na réplica, Giongo, comentou que o asfalto a frio, usado nas pavimentações 
do interior, está deixando a desejar. Se for prefeito quer fazer uma avaliação disso 
porque o asfalto a frio é usado especificamente para tapar buracos, não para 
pistas de rolamento e por isso precisa ser melhor avaliado, já que é usado dinheiro 
público. O candidato ainda reforçou que as grandes concessionárias de rodovias 
não usam este asfalto nem para tapar buracos. 

Na tréplica Zanchetti colocou que o asfalto a frio pode ser usado, mas deve ser 
melhorado, pois a qualidade não está das melhores. 

Tecnologia 
Fontana questionou se Giongo sabe o que significa a Plataforma Mais 

Brasil antigo Siconv, Suas e o e–gestor. Para Giongo a Plataforma Mais Brasil 
é a nova onda que envolve os negócios, o e-gestor é melhorar a qualificação 
dos profissionais envolvidos nesta área. Conforme Giongo, quando falam em 
tecnologia referem-se a falta dela no setor público, pois não tem internet nas 
escolas e os professores não conseguem se comunicar com os alunos. Querem 
integrar com tecnologia todos os setores da administração pública. 

Na réplica, Fontana colocou que todas as escolas têm internet e o município 
trabalha com 22 plataformas de informações. Até os agentes comunitários de saúde 
tem tablets para colocar a sua produção. 

Na tréplica, Giongo colocou que desejam envolver toda a administração pública 
principalmente as escolas. Conforme o candidato tem ótimos prédios, terá a escola 
de turno integral, mas os professores não estão sendo capacitados para usar estes 
recursos tecnológicos e precisam interagir com os alunos principalmente neste ano 
com as aulas híbridas com alguns alunos em sala de aula e outros em casa. 

Incubadora 
Industrial 

Zanchetti questionou como Giongo pretende desenvolver o projeto da 
incubadora, se o município tem deficiência de espaço físico. Giongo explicou que 
essa incubadora pode ser uma parceria da iniciativa privada com o município. 
Pretendem construir um pavilhão e dividir em 40 pequenos espaços. Os gestores 
do município darão assistência quanto a gestão destas novas empresas. A empresa 
fica no local por dois anos e depois procura um novo espaço. 

Na réplica, Zanchetti disse que o município doou várias áreas de terra para 
empresas restando poucas áreas e algumas são alagáveis, o que pode dificultar a 
instalação destas empresas. 

Na tréplica Giongo colocou que tem pavilhões vazios em Roca e as empresas 
não precisam estar todas no mesmo local. Os novos empreendedores serão pessoas 
capacitadas que irão aumentar a renda de Roca Sales. 

TEMAS LIVRES
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Escola de turno 
integral 

Giongo questionou Fontana se a nova escola irá 
absorver todos os alunos das outras escolas. Fontana 
explicou que não. As escolas do interior serão 
mantidas e será melhorada a qualidade do ensino 
porque terá mais espaço físico para os alunos e mais 
qualidade. Além disso, o candidato frisou que a  nova 
escola vai diminuir o custo do transporte escolar em 
R$400 mil por ano,  praticamente o financiamento 
se pagará só com a economia de transporte escolar. 
Atualmente o município leva para o interior cerca de 
350 crianças e esse custo vai diminuir. 

Na réplica Giongou questionou se as escolas do 
interior não ficarão com poucos alunos e se será 
viável mantê-las. 

Fontana respondeu que o espaço físico está ruim 
e desta forma cada escola ficará com cerca de 150 
alunos. Hoje são 250 a 300 alunos. 

Pavimentação 
asfáltica 

Na última questão do segundo bloco, Fontana 
comentou que criaram o projeto de pavimentação 
asfáltica com baixo custo, onde adquiram uma usina 
asfáltica e compraram máquinas para o projeto, 
por isso questionou se Zanchetti irá manter o 
projeto. Zanchetti disse que dará continuidade, mas 
melhorará a qualidade. Destacou que foi financiado 
num valor alto, que será pago em 10 anos. Nas vias 
principais deverá ser colocado asfalto quente. Além 
disso, salientou que a Câmara aprovou asfalto quente 
para a avenida principal, mas será usado o frio. 

Na réplica Fontana colocou que estão fazendo 
asfalto de qualidade e o asfalto a frio não é usado só 
para tapar buracos, várias rodovias têm este material. 
Ele é muito bom, só tem que ser aplicado na hora 
certa. O projeto para a área central ainda não está 
pronto e se depois de pronto não ficar bom, eles 
poderão reclamar. 

Na tréplica, Zanchetti disse que o dinheiro 
é público e não pode ser usado para fazer 
experimentos. Ele espera que o asfalto dure muitos 
anos. 

Saúde 
No terceiro bloco, os candidatos tiveram direito 

de fazer duas perguntas e escolher para quem pedir. 
Por ordem de sorteio, Fontana iniciou e direcionou 
a pergunta para Giongo, pedindo quais seroam 
os projetos para a saúde. Giongo respondeu que 
pretende ver nova stecnologias, descongestionar os 
postos de saúde, ir até as pessoas que têm alguma 
comorbidade ou problema de locomoção. Além 
disso, buscar junto ao SUS programas que possam ser 
implantados dentro do Hospital de Roca Sales para 
evitar os deslocamentos a outros municípios. 

Na réplica, Fontana falou que não é qualquer 
tecnologia que pode ser colocada na saúde. Além 
disso, o município investe em torno de R$100 mil por 
mês comprando serviços do Hospital de Roca Sales. 
Querem aderir a saúde plena do Hospital onde terá 
um contrato único, os recursos virão para a conta do 
município e o munícipio fará contrato com o hospital. 

Na tréplica, Giongo destaca que é importante esta 
integração com o Hospital pois as pessoas preferem 
ficar em Roca Sales. Ainda colocou que é preciso 
levar ao interior os agentes de saúde, pois a população 
está um pouco desassistida e a dificuldade de se 
locomover para a cidade prejudica muito. 

Secretaria da 
Tecnologia 
e Inovação 

Na sequência Zanchetti questionou Giongo sobre 
o que fará a Secretaria da Tecnologia e Inovação 
prevista no seu plano de governo. Giongo explicou 
que através da incubadora terá páginas, aplicativos, 
o E-commerce e produtos de Roca Sales poderão 
ser vendidos para o mundo. Assim poderão trazer 
empreendedores e esta tecnologia para Roca Sales. 

Na réplica, Zanchetti, destaca que a folha de 
pagamento tem grande participação nas despesas do 
orçamento. Para isso pretendem criar uma secretaria 
e trabalhar em favor da redução de custos.  

Giongo, na tréplica, colocou que os municípios 
trabalham para melhorar os índices da educação, 
saúde, esporte, cultura e hoje estão muito focados na 
pavimentação de ruas e embelezamento de praças. 
Isso também precisa, mas é precisa de pessoas que 
tenham renda, trabalho e capacidade de desenvolver 
os negócios. 

Enchente 
Giongo questionou se Fontana, enquanto prefeito, 

já conversou com os gestores de outros municípios 
para amenizar os efeitos da enchente em conjunto. 
Fontana destacou que falta informação com os outros 
municípios, pois acompanharam muito pela Rádio 
Encantado, já que a emissora ficou 24h tentando 
ajudar os municípios, passando informações. Por isso 
querem criar um grupo de pessoas de cada município 
para que possam passar a real situação de cada um. 
Desta forma a população poderá ser prevenida, já que 
quase 40% da cidade de Roca Sales é alagável. Com 
essa ferramenta poderão levar mais tranquilidade 
para as famílias. 

Na réplica, Giongo, ressalta que, além disso, pode 
ser feito um estudo para ser feita uma dragagem no rio 
Taquari, pois a terra vai acumulando no leito do rio. 

Na tréplica Fontana disse que quanto a dragagem 
já fizeram audiência pública com a promotora de 
Estrela. Hoje o município tem três licenças para 
retirar cascalhos, com o rio mais fundo poderá 
diminuir a enchente. Além disso, acrescentou que 
plantam árvores nas margens e ainda realizam a 
coleta de lixo do rio uma vez por ano, em parceria 
com empresas. 

Recursos estaduais e 
federais

Fontana questionou quantos recursos estaduais 
e federais Zanchetti trouxe nos quatro anos em que 
foi vereador para investir na cidade e no interior. 
Zanchetti respondeu que investiram mais na saúde. 
Conseguiram verbas do Deputado Luiz Carlos Busato 
para equipamentos para o hospital. O Deputado 
Ronaldo Nogueira repassou R$100mil para o 
custeio da saúde; emendas do Deputado Ronaldo 
Santini para o Hospital em torno de R$68mil; o 
deputado Dirceu Franciscon conseguiu uma viatura 
nova para o município e ainda tem a licitação de 
uma retroescavadeira viabilizada pelo Deputado 
Maurício Dziedricki, no valor de R$250mil. Juntos, os 
vereadores buscaram isso em Brasília. 

Na réplica Fontana destacou que o hospital não 
é da prefeitura e que esta máquina nunca veio. 
Acrescentou que Zanchetti diz que Fontana usa o 
dinheiro público para aprender, mas ele está indo 
para Brasília gastar passagens e não trouxe nenhum 
recurso para o município. 

Na tréplica Zanchetti disse que a prioridade é a 
saúde e o povo dará o retorno do trabalho que fez 
como secretário da agricultura. 

Finanças
Na quinta pergunta Zanchetti questionou o 

que Fontana pretende fazer para que o município 
continue economicamente viável. Fontana disse que 
o município tem sete secretarias e está usando cinco, 
tem 29 cargos de confiança e estão economizando 
com a folha de pagamento. Tentam trazer empresas 
para melhorar a renda e auxiliam agricultores com 
terraplenagem. Quando assumiu a prefeitura, o 
Produto Interno Bruto (PIB) era de R$29 milhões e 
hoje o PIB está em R$39 milhões. 

Na réplica Zanchetti, salienta que o município 
depende hoje em mais de 80% dos recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM) e qualquer 
crise afeta a arrecadação, por isso precisa fomentar e 
incentivar o setor de serviços no município. 

Na tréplica Fontana disse que tem várias ações 
feitas que não estão no plano de governo e pretende 
dar andamento às atividades iniciadas. 

Gestão 
Financeira

A última pergunta do terceiro bloco foi feita 
pelo candidato Giongo. Ele indagou Zanchetti 
sobre a gestão financeira do município já que eles 
têm quatro partidos coligados. Como resposta, o 
candidato colocou que pretende reduzir o número de 
funcionários e colocar pessoas capacitadas. Destacou 
que a união dos partidos existe desde que são 
vereadores e se uniram para ter mais ideias. 

Na réplica, Giongo disse que não tem coligação 
e seu partido está livre para escolher as melhores 
pessoas para fazer o trabalho que desejam para buscar 
o desenvolvimento do município e melhorar  a renda 
e a educação. 

Na tréplica, Zanchetti colocou que tem que ser feita 
economia no município. 

Cargos 
públicos 

No último bloco houve a última pergunta de cada 
candidato. Fontana colocou ao candidato Zanchetti, 
que ouviu que aquela coligação estava fazendo muitas 
promessas de emprego para a população e pediu  por 
que lançaram prefeitos e depois mudaram de ideia e 
qual será o cargo do ex – prefeito Nélio. 

Zanchetti disse que não prometeu cargos e também 
não teve contato com Nélio. Na réplica, Fontana 
destacou que têm pessoas da coligação prometendo 
os mesmos cargos para várias pessoas. Na tréplica, 
Zanchetti disse que ouviu que terá algumas trocas 
nas secretarias de Fontana por desgaste de alguns 
secretariados e espera que sejam pessoas com 
capacidade. 

Compra  
de votos

A última pergunta de Giongo foi para Zanchetti, 
onde questionou qual a opinião sobre a compra de 
votos. Zanchetti disse que é importante dar exemplo 
e a população vai ver quem tem capacidade de gerir 
o município. Segundo ele, a compra de votos não é o 
caminho e não trará o melhor para Roca Sales. 

Na réplica, Giongo disse que a compra votos é 
responsável por denegrir a imagem de um bom 
político, de um bom gestor e quem compra votos não 
deveria ter espaço dentro da comunidade. 

Na tréplica, Zanchetti disse que desta vez será uma 
eleição diferenciada e por isso pede que a população 
não venda o seu voto, pois terão quatro anos pela 
frente.
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roca sales

município realiza campanha 
de entrega de alevinos

Com o objetivo de dar continuidade às ações em 
Piscicutura, a equipe da Emater/RS-Ascar de Roca Sales 
realizou na terça-feira (20), a entrega de alevinos para 
povoamento de viveiros de 43 agricultores da região, que 
adquiriram um total de 8.500 filhotes de peixes. A ação é 
desenvolvida regularmente pelos extensionistas e visa a 
estimular os produtores para que invistam em alevinos de 
qualidade, observando também a quantidade correra a ser 
inserida em cada açude. 

Tendo a piscicultura como uma tradição de mais de 
duas décadas, Roca Sales é o 15º município do País e o 10º 
do Estado e o primeiro no Vale do Taquari em volume de 
peixes produzidos, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). “E esta é uma atividade 
que vem se expandindo por demandar menor esforço 
físico do que outras como a bovinocultura de leite ou 
a criação de aves e suínos”, salienta a extensionista da 
Emater/RS-Ascar, Leandra Bagatini. 

Nas entregas realizadas recentemente, as carpas 
das quatro variedades – húngara, prateada, capim e 
cabeça grande - foram as preferidas dos piscicultores, 
respondendo por cerca de 80% do volume encomendado. 
Leandra salienta que o trabalho histórico da Emater/
RS-Ascar no município – inicialmente com o técnico 
Deoclesio Picolli e atualmente com o engenheiro 
agrônomo Guilherme Miritz -, também contribuem para 
a boa logística do processo. 

Leandra lembra ainda a importância da inclusão de 
peixes no cardápio alimentar em qualquer de suas formas 
– assado, grelhado, ensopado ou cozido – por trazer 

inúmeros benefícios, como, auxílio na memória e 
na concentração, prevenção do controle de doenças 
e controle dos níveis de colesterol. “São também 
excelentes substitutos para a carne vermelha, pois são 
fontes ricas de proteínas, de vitaminas e minerais”, 
finalizou. 

A Emater/RS-Ascar atua de forma vinculada à 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr) do Governo do Estado. Dúvidas podem 
ser sanadas com a equipe municipal da Emater/RS-
Ascar de Roca Sales.

alevinos vão povoar viveiros  
de 43 agricultores da região

DIVULGAÇÃO

PRODUTORES RECEBEM  
MUDAS DE BATATA-DOCE

A Emater/RS-Ascar de Roca Sales organizou 
neste mês de outubro a encomenda e a 
distribuição de mudas de batata-doce para vinte 
agricultores do município. A ação, realizada 
em parceria com a Afubra teve o objetivo de 
promover a diversificação do cardápio das 
famílias rurais, reforçando a importância do 
resgate e da qualificação da cultura alimentar 
e a produção sustentável de alimentos com 
qualidade. As variedades distribuídas foram 
Amélia, Rubissol e Bauregard. 

De acordo com a extensionista da Emater/
RS-Ascar Leandra Bagatini, as ações de 
segurança e soberania alimentar são prioritárias 
no município, sendo a batata-doce uma 
alternativa mais saudável em relação à batata 
inglesa. “Além de ser um alimento que pode ser 
consumido no dia a dia e de contribuir para a 
melhoria da nossa saúde em geral, ele pode ser 
encontrado em diversas variedades de texturas, 
sabores e cheiros”, salientou a extensionista. 

Por ser um alimento rico em carboidratos de 
baixo índice glicêmico, a batata-doce demora 
mais para ser digerida, dando maior tempo 
de saciedade, com absorção mais lenta, o 
que faz com que a glicose “entre” no sangue 
aos poucos. “Além disso, é um alimento rico 
em antioxidantes como o betacaroteno e os 
flavonoides, o que ajuda a proteger as células do 
organismo contra os efeitos dos radicais livres”, 
lembra Leandra. 

GRUPO ENCANTADO DE COMUNICAÇÃO

cobertura eleições 2020
PATROCÍNIO MÁSTER

APOIO

AVALIAÇÃO 
DOS 
ASSESSORES 

Domingos Waller, 
candidato a vice-
prefeito, destacou que 
o debate teve um nível 
bom. Segundo ele, Celso 
Giongo é ponderado, 
inteligente e não tem 
dúvidas de que ele 
mudará Roca Sales. 

Leandro Botega, 
candidato a vice-
prefeito, colocou que o 
debate foi importante 
para a escolha do gestor 
do município. 

Jones Wünsh destacou 
que Zanchetti colocou as 
propostas da coligação, 
o que os partidos já 
fizeram e ainda podem 
fazer por Roca Sales. 

Projetos no 
último ano 

A última pergunta de Zanchetti foi para 
Amilton Fontana. Ele quis saber por que os 
projetos citados apareceram somente neste ano 
eleitoral, já que ele é prefeito há quatro anos. 
Fontana destacou que havia vários problemas e 
obras embargadas no município. No primeiro ano 
trabalham com o orçamento do prefeito anterior. 
Depois fizeram projetos e obras de valores altos, 
o que atrasou foi a documentação exigida pelo 
Governo Federal, mas agora terão obras para mais 
dois anos. 

Na réplica, Zanchetti reforçou que seu 
compromisso será trabalhar os quatro anos pela 
renovação. Espera que as obras em andamento 
tenham durabilidade, pois a população não 
merece obras para pouco tempo. 

Na tréplica, Fontana, destacou que Zanchetti 
é vereador há quatro anos e não conseguiu levar 
um real para o município. Destacou que trouxe até 
hoje mais de R$15 milhões em obras e Zanchetti 
poderia teve a oportunidade de quatro anos para 
deixar a sua marca. 
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Capacitação sobre 
merenda escolar

Os cuidados na manipulação dos alimentos no retorno das atividades escolares 
foram o assunto principal da capacitação para merendeiras, serviços gerais de 
todas as escolas e diretoras das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs),  
realizada na tarde da quarta-feira (21). As orientações foram passadas pelas 
nutricionistas da Secretaria de Educação, que abordaram os cuidados necessários 
no ambiente escolar, produtos que devem ser utilizados, forma de higienizar  
equipamentos e utensílios, cuidados que os manipuladores de alimentos devem 
ter, higiene pessoal, recebimento dos alimentos e distribuição aos alunos.

Capacitação ocorreu na última quarta-feira

Reunião com diretoras reforça 
importância dos protocolos 
na volta às aulas

Com o objetivo de reforçar a importância dos protocolos de saúde e as 
orientações pedagógicas do retorno das aulas presenciais nas Escolas Municipais 
de Educação Infantil (EMEIs), a Secretaria da Educação e Cultura realizou 
uma reunião com as diretoras na tarde da terça-feira, dia 20 de outubro, no 
Auditório Brasil do Centro Administrativo Municipal. O momento também 
serviu para reforçar a importância das diretoras, que têm o papel de líderes da 
comunidade escolar, levarem para os professores, funcionários, CPMs e pais estes 
conhecimentos que precisam ser compartilhados.

Professores da rede 
municipal estão sendo 
testados para Covid-19

Nesta semana, a Secretaria de 
Educação, em parceria com o Centro 
de Operações Emergenciais (COE) 
de Encantado, está testando todos os 
professores, funcionários e direções 
das Escolas Municipais de Educação 
Infantil (EMEIs). A equipe do COE 
está indo em todos os educandários e 
realizando os testes rápidos. 

A ação é devido à volta as aulas 
presenciais previstas para reiniciarem 
no dia 26 de outubro. Os profissionais 
do município lotados nas EMEIs 
voltaram ao trabalho presencial na 
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2020.

Dos 112 professores e funcionários 
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às 11h30min, de segunda a sexta-
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modelo disponibilizado pelas EMEIs. 
A higienização das salas será de 
acordo com o Plano de Contingência 
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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 as atividades a 
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Rematrículas 
O período de matrículas, 

rematrículas e/ou inscrições para 
o ano letivo de 2021 nas Escolas 
de Ensino Fundamental da rede 
municipal de Ensino de Encantado 
é até 28 de outubro de 2020 para 
rematrícula e inscrição para o 
ingresso na Pré-Escola, 1º ano e 
demais anos do Ensino Fundamental 
nas escolas da rede municipal, 
durante os horários de funcionamento 
das escolas. Em virtude da Pandemia 
pelo Coronavírus - Covid-19, as 
inscrições deverão ser realizadas, 
preferencialmente, por telefone, 
nas respectivas escolas de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal. 

A matrícula para os alunos novos, 
previamente inscritos na Pré-Escola, 
1º ano e demais anos do Ensino 
Fundamental, será no período de 
03 a 13 de novembro de 2020.  As 
matrículas, rematrículas e/ou 
inscrições dos alunos menores de 18 
anos precisarão ser efetivadas pelos 
pais e responsáveis. Para as novas 
matrículas deverão ser apresentados 
os documentos previamente 
solicitados no ato da inscrição.

Testes foram 
realizados nesta 
semana

Total de casos considerados 
recuperados: 538

Total de confirmados: 562
Isolamento social: 11
Pessoas em acompanhamento 

domiciliar com sintomas gripais: 51
Internados: 1 em UTI  
Óbitos: 12   
      
Número de pacientes testados
LACEN
Nº de testes: 356
Confirmados: 130

Negativos: 215
Descartados: 3
Em análise: 8

Testes rápidos
Nº de testes: 810
Confirmados: 348
Negativos: 462

Particulares
Nº de testes: 84
Confirmados: 84

Boletim epidemiológico 
Covid-19 (Novo Coronavírus)
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O Jornal Opinião 
entrevistou 
Claudinei 

Barduque, diretor da 
empresa Zona Azul, 
responsável pela gestão 
do estacionamento 
rotativo em Encantado. 
Após reunião com a 
Administração Municipal, 
ficou definido que haverá 
uma campanha em redes 
sociais e na imprensa para 
que os motoristas utilizem 
mais o aplicativo e o 
parquímetro, uma vez que 
o projeto é não realizar 
mais a cobrança através 
dos monitores. De acordo 
com o representante da 
empresa, mais pontos de 
venda serão credenciados 
em estabelecimentos 
comerciais de Encantado. 

JO - Qual a avaliação 
da empresa sobre os 
primeiros meses do 
estacionamento rotativo 
em Encantado?

Claudinei Barduque 
- Começamos dia 18 de 
fevereiro e logo veio a 
pandemia. Retornamos 
de forma precária como 
todo mercado. Não foi 
uma experiência tão boa. 
Mas o serviço se mostrou 
operacionalmente 
interessante e plausível 
a comunidade. Hoje as 
pessoas tem vaga. Antes 
era tudo ocupado, no 
final se privatizava o 
serviço público. Hoje 
todos tem direito. 

JO - Qual o principal 
desafio que vocês 
enfrentam para 
instalação deste serviço?

Barduque - Acertamos 
com a Administração 
Municipal uma nova 
campanha em relação aos 
parquímetros. Cada um 
deles custou R$ 30 mil 
além da manutenção. Eles 
participam de apenas 3% 
do faturamento. Eles não 
estão sendo utilizados. 
Em Porto Alegre 60% 
do valor vem dos 

parquímetros.

JO - Quer dizer que 
quase não se usa os 
parquímetros?

Barduque - É verdade. 
Entre todas as formas 
de estacionar a de 
menor utilização é o 
parquímetro. O resto se 
divide entre pontos de 
venda, os monitores e 
aplicativo. A hora que as 
pessoas se darem conta da 
facilidade do aplicativo e 
do débito automático, eles 
não vão saber de outra 
coisa. É muito vantajoso. 

JO - Existem muitas 
críticas sobre o modelo 
de funcionamento 
do estacionamento 
rotativo sobre a falta de 
monitores nas ruas. A 
empresa sabe?

Barduque - Até 
sabemos, mas as pessoas 
precisam estar cientes 
de que o usuário que 
entrou no estacionamento 
rotativo, um espaço 
regulamentado, tem a 
obrigação de fazer sua 
parte: buscar um ponto 
de venda, procurar o 
parquímetro ou ter 
o aplicativo. Ah não 
tem o menino... Nosso 
monitor, pela licitação, 
nem deveria vender os 
bilhetes. Claro que pela 
pandemia houve um 
desequilibro do contrato. 
Quando a população 
estava sendo ensinada, 
veio esta situação. 

Temos oito 
profissionais. Sete na rua. 
Pretendemos colocar 
mais duas pessoas Mas o 
problema é o equilíbrio 
das contas. Vivemos com 
30,40% do que antes. Do 
planejado pelo município 
30%. A população precisa 
realizar a parte dela que é 
fazer seu estacionamento. 
O usuário tem sua 
obrigação. Até final 
do mês teremos 20 
pontos de venda, são 
seis parquímetros, sete 

Zona Azul quer adesão a 
aplicativo e pagamento em 
lojas conveniadas de Encantado

ROTATIVOEm breve, monitores não deverão mais fazer a cobrança

“A tendência é que se utilizasse 
somente o aplicativo, o 

parquímetro e os pontos de 
venda como qualquer outra 

cidade do Brasil e do mundo.” 
claudinei barduque

pessoas na rua e o 
aplicativo mais moderno 
do Brasil. O monitor 
deveria apenas monitorar 
o carro e não cobrar, mas 
abrimos esta exceção. 

JO - Até então o 
contrato tem sido 
lucrativo para vocês da 
empresa?

Barduque - É um 
contrato. A Administração 
Municipal nos fez essa 
pergunta também. Somos 
uma empresa estruturada, 
estamos em 20 cidades. 
Temos experiência 
e uma tranquilidade 
financeira para suportar 
cidades menores no 
início do serviço. São 
10 anos de contrato 
com possibilidade de 
renovação para mais 
10. Toda empresa que 
pretende investir em 
novo negócio tem que 
ter esta sustentação 
de alguns meses e até 

anos. Encantado é mais 
equilibrada que muitas 
cidades. É uma economia 
pujante. Até março 
estimamos estar em um 
equilibro de contrato. 

JO - Esses monitores... 
A tendência é que eles, 
em um futuro próximo, 
diminuam ou até deixem 
de estar nas ruas? 

Barduque - A 
tendência é que 
diminuam ou 
fiquem apenas para 
monitoramento e 
orientação. Pelo contrato 
não somos obrigados 
a vender pelo monitor. 
Mas pelo momento e 
por ser um trabalho que 
está se adaptando isso foi 
feito. A tendência é que 
se utilizasse somente o 
aplicativo, o parquímetro 
e os pontos de venda 
como qualquer outra 
cidade do Brasil e do 
mundo. 

seis parquímetros estão instalados nas ruas de Encantado



JORNAL OPINIÃO 13  
23 de outubro de 2020

FOTOS: JORNAL OPINIÃO

O Jornal Opinião 
entrevistou 
Claudinei 

Barduque, diretor da 
empresa Zona Azul, 
responsável pela gestão 
do estacionamento 
rotativo em Encantado. 
Após reunião com a 
Administração Municipal, 
ficou definido que haverá 
uma campanha em redes 
sociais e na imprensa para 
que os motoristas utilizem 
mais o aplicativo e o 
parquímetro, uma vez que 
o projeto é não realizar 
mais a cobrança através 
dos monitores. De acordo 
com o representante da 
empresa, mais pontos de 
venda serão credenciados 
em estabelecimentos 
comerciais de Encantado. 

JO - Qual a avaliação 
da empresa sobre os 
primeiros meses do 
estacionamento rotativo 
em Encantado?

Claudinei Barduque 
- Começamos dia 18 de 
fevereiro e logo veio a 
pandemia. Retornamos 
de forma precária como 
todo mercado. Não foi 
uma experiência tão boa. 
Mas o serviço se mostrou 
operacionalmente 
interessante e plausível 
a comunidade. Hoje as 
pessoas tem vaga. Antes 
era tudo ocupado, no 
final se privatizava o 
serviço público. Hoje 
todos tem direito. 

JO - Qual o principal 
desafio que vocês 
enfrentam para 
instalação deste serviço?

Barduque - Acertamos 
com a Administração 
Municipal uma nova 
campanha em relação aos 
parquímetros. Cada um 
deles custou R$ 30 mil 
além da manutenção. Eles 
participam de apenas 3% 
do faturamento. Eles não 
estão sendo utilizados. 
Em Porto Alegre 60% 
do valor vem dos 

parquímetros.

JO - Quer dizer que 
quase não se usa os 
parquímetros?

Barduque - É verdade. 
Entre todas as formas 
de estacionar a de 
menor utilização é o 
parquímetro. O resto se 
divide entre pontos de 
venda, os monitores e 
aplicativo. A hora que as 
pessoas se darem conta da 
facilidade do aplicativo e 
do débito automático, eles 
não vão saber de outra 
coisa. É muito vantajoso. 

JO - Existem muitas 
críticas sobre o modelo 
de funcionamento 
do estacionamento 
rotativo sobre a falta de 
monitores nas ruas. A 
empresa sabe?

Barduque - Até 
sabemos, mas as pessoas 
precisam estar cientes 
de que o usuário que 
entrou no estacionamento 
rotativo, um espaço 
regulamentado, tem a 
obrigação de fazer sua 
parte: buscar um ponto 
de venda, procurar o 
parquímetro ou ter 
o aplicativo. Ah não 
tem o menino... Nosso 
monitor, pela licitação, 
nem deveria vender os 
bilhetes. Claro que pela 
pandemia houve um 
desequilibro do contrato. 
Quando a população 
estava sendo ensinada, 
veio esta situação. 

Temos oito 
profissionais. Sete na rua. 
Pretendemos colocar 
mais duas pessoas Mas o 
problema é o equilíbrio 
das contas. Vivemos com 
30,40% do que antes. Do 
planejado pelo município 
30%. A população precisa 
realizar a parte dela que é 
fazer seu estacionamento. 
O usuário tem sua 
obrigação. Até final 
do mês teremos 20 
pontos de venda, são 
seis parquímetros, sete 

Zona Azul quer adesão a 
aplicativo e pagamento em 
lojas conveniadas de Encantado

ROTATIVOEm breve, monitores não deverão mais fazer a cobrança

“A tendência é que se utilizasse 
somente o aplicativo, o 

parquímetro e os pontos de 
venda como qualquer outra 

cidade do Brasil e do mundo.” 
claudinei barduque

pessoas na rua e o 
aplicativo mais moderno 
do Brasil. O monitor 
deveria apenas monitorar 
o carro e não cobrar, mas 
abrimos esta exceção. 

JO - Até então o 
contrato tem sido 
lucrativo para vocês da 
empresa?

Barduque - É um 
contrato. A Administração 
Municipal nos fez essa 
pergunta também. Somos 
uma empresa estruturada, 
estamos em 20 cidades. 
Temos experiência 
e uma tranquilidade 
financeira para suportar 
cidades menores no 
início do serviço. São 
10 anos de contrato 
com possibilidade de 
renovação para mais 
10. Toda empresa que 
pretende investir em 
novo negócio tem que 
ter esta sustentação 
de alguns meses e até 

anos. Encantado é mais 
equilibrada que muitas 
cidades. É uma economia 
pujante. Até março 
estimamos estar em um 
equilibro de contrato. 

JO - Esses monitores... 
A tendência é que eles, 
em um futuro próximo, 
diminuam ou até deixem 
de estar nas ruas? 

Barduque - A 
tendência é que 
diminuam ou 
fiquem apenas para 
monitoramento e 
orientação. Pelo contrato 
não somos obrigados 
a vender pelo monitor. 
Mas pelo momento e 
por ser um trabalho que 
está se adaptando isso foi 
feito. A tendência é que 
se utilizasse somente o 
aplicativo, o parquímetro 
e os pontos de venda 
como qualquer outra 
cidade do Brasil e do 
mundo. 
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Confecciono e adapto objetos 
diversos (luminárias, imagens 
religiosas, entre outros) em canos 
de PVC. Telefone: 51.99506.3664 
com Osmar.

APARTAMENTOS
Centro, c/03dormitórios, 
101,52m². R$ 275.000,00
Santo Antão, c/03 
dormitórios, 133,32m². 
R$280.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 
71,91m². R$ 210.000,00
Centro, 01 dormitório, 
40,51m². R$ 110.000,00
Centro, 02 dormitórios, 
72,98m². R$ 206.000,00
Santa Clara, 03 dormitórios, 
125,17. R$ 320.000,00
Residenciais Três Ilhas, 
Bairro Porto Quinze, em 
construção. Venha conferir

SOBRADOS
Planalto, c/ 03 dormitórios, 
98,00m². R$ 230.000,00.
Jardim da Fonte, c/ 02 
dormitórios, 60,05m².
R$ 140.000,00
Porto Quinze, c/03 
dormitórios, 85,57m². 
R$ 220.000,00
Santo Antão, c/ 03 
dormitórios, 122,00m². 
R$ 273.000,00

TERRENOS:
Planalto, 1.002,47m². 
R$ 250.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00
Centro, 365,70m² 
R$ 170.000,00
Centro, 360,00m². 
R$ 230.000,00
Planalto, 606,41m². 
R$ 250.000,00
Jardim da Fonte, 473,31m².
R$ 130.000,00

Planalto, 390,00m². 
R$ 140.000,00
Santo Antão, 362,26m².
R$ 200.000,00
Barra do Jacaré, 361,00m². 
R$ 138.000,00

CASAS
Planalto, 02 dormitórois, 
76,02m², terreno 427,26m². 
R$ 350.000,00
Porto Quinze, 02 
dormitórios, 119,55m², 
terreno 615,80m².
R$ 420.000,00
Barra Jacaré, 03 
dormitórios, 63,00m², 
terreno 915,62m². 
R$ 120.000,00
Porto Quinze, 02 
dormitórios, 60,71m², 
terreno Condomínio.
R$ 165.000.00
Centro, 03 dormitórios, 
160,00m², terreno 312,00m². 
R$ 265.000,00
Porto Quinze, 03 
dormitórios, 97,61m² terreno 
605,34m². R$ 285.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
175,34m² terreno 813,51m². 
R$ 260.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
180,81m², terreno 548,80m². 
R$ 900.000,00
Santo Antão, 03 dormitórios, 
182,41m², terreno 640,00m².
R$ 420.000,00.
Planalto, 03 dormitórios, 
86,40m², terreno 375,00m² 
R$ 260.000,00 
Centro, 04 dormitórios, 
166,10m², terreno 502,00m² 
R$ 760.000,00.

CLASSINEGÓCIOS

WHATS DA 
ONDA FM

(51) 99 99 206 86

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

ACESSE
WWW.

RDENCANTADO
.COM

.BR

E FIQUE BEM 
INFORMADO!
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cultura

Projeto Saudades do Pago 
evidencia músicos que vivem 
longe do Rio Grande do Sul
O projeto cultural 

Saudades do 
Pago visa 

enaltecer e destacar 
artistas gaúchos que 
vivem fora do nosso 
Estado, mas que 
continuam valorizando 
a cultura gaúcha e 
mostram a força que a 
música tem em qualquer 
parte do mundo, 
independentemente 
de gênero, estética ou 
estilo. Do folclórico 
ao contemporâneo, do 
erudito ao popular, cada 
um dos convidados 
representa uma faceta 
da arte musical, 
evidenciando, assim, a 
pluralidade que o Rio 
Grande do Sul é capaz de 
produzir.

O curador do 
projeto, encantadense 
e violonista Fernando 
Graciola, explica como 
surgiu a iniciativa. 
“Quando me dei conta 
de que a pandemia nos 
impôs um modo de vida 
‘diferente’. Então, com 
certa dose de empatia, 
que nunca é demais, 
coloquei-me no lugar 

das pessoas que, por 
alguma ou outra razão, 
estão vivendo longe de 
casa e dos seus, nesse 
momento tão desafiador 
ao qual o mundo inteiro 
está sucumbido”. 

Graciola ainda 
destaca que, como 
artista, percebeu que 
a “saudade do pago” 
pode ganhar dimensões 
ainda maiores quando 
encarada por pessoas 
que têm a sensibilidade 
mais aflorada. “Foi aí 
que comecei a pensar 
em meus amigos e 
amigas que, nesse 
momento, encontram-
se fora do Rio Grande 
do Sul, sobrevivendo 
física e espiritualmente 
através da Música 
que acreditam. Seja 
por oportunidade 
profissional ou para 
cumprir algum estágio 
da formação profissional 
ou apenas para buscar 
momentaneamente 
novas experiências”, 
expõe o curador.

Os artistas convidados 
irão evidenciar a 
diversidade, isto é, o 

plural. Ao todo oito 
músicos participarão 
da websérie, sendo 
eles: Ronison Borba, 
acordeonista residente 
na cidade de Castelo 
Branco (Portugal); 
Mauro Madruga, 
trombonista e morador 
da cidade de Ribeirão 
Preto (Brasil); Paloma 
Pitaya, violinista que 
atualmente reside em 
Córdoba (Espanha); 
Lênin Corrêa, pianista 
e morador da cidade 
de Rondonópolis 
(Brasil); Tiago Daiello, 
contrabaixista residente 
na cidade de São 
Paulo (Brasil); Paula 
Rodríguez, cantora 
argentina que adotou a 
cidade de Santa Maria 
(Brasil) para fazer sua 
morada; Dani Barilli, 
guitarrista e residente 
em Dublin (Irlanda) e 
Gabriel Selvage, violista 
e morados de Lisboa 
(Portugal).

Além da entrevista 
com os músicos, que 
contarão um pouco da 
sua história e do seu 
dia a dia, cada um dos 

convidados gravará 
uma aula sobre seu 
instrumento. Todo o 
conteúdo do projeto 
estará disponível na 
fanpage do Portal Região 
dos Vales e no canal do 
Youtube. As entrevistas 
e aulas também estarão 

disponíveis no site 
do projeto www.
saudadesdopago.com.
br, a partir do dia 1º de 
novembro.

Este projeto conta 
com o patrocínio de 
Ciamed Distribuidora 
de Medicamentos 

e Rota Indústria 
Gráfica. A realização 
é do Região dos Vales 
Comunicação Digital 
e o financiamento do 
Pró-cultura RS LIC, da 
Secretaria da Cultura, do 
Estado do Rio Grande 
do Sul.

BRASIL 

STF confirma não ser 
obrigatório portar título 
de eleitor para votar

O plenário do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) confirmou, 
por unanimidade, que 
o eleitor não pode ser 
impedido de votar caso 
não tenha em mãos o 
título de eleitor, sendo 
obrigatória somente 
a apresentação de 
documento oficial com 
foto.  

Com a decisão, os 
ministros do Supremo 
tornaram definitiva 
uma decisão liminar 
concedida pelo plenário 

às vésperas da eleição 
geral de 2010, a pedido 
do PT. O julgamento 
de mérito foi encerrado 
na segunda-feira (19) à 
noite no plenário virtual, 
ambiente digital em que 
os ministros têm um 
prazo, em geral, de uma 
semana, para votar por 
escrito.

Em uma ação direta 
de inconstitucionalidade 
(ADI), o PT havia 
questionado a validade 
de dispositivos da 
minirreforma eleitoral 

de 2009 (Lei 12.034), 
que introduziu na 
Lei das Eleições (Lei 
9.504/1997) a exigência 
de apresentação do título 
de eleitor como condição 
para votar.

Os ministros 
entenderam, agora de 
modo definitivo, que 
exigir que o eleitor 
carregue o título de 
eleitor como condição 
para votar não tem 
efeito prático para 
evitar fraudes, uma vez 
que o documento não 

tem foto, e constitui 
“óbice desnecessário 
ao exercício do voto 
pelo eleitor, direito 
fundamental estruturante 
da democracia”, conforme 
escreveu em seu voto a 
relatora ministra Rosa 
Weber.

A ministra 
acrescentou que 
a utilização da 
identificação por 
biometria, que vem 
sendo implementada 
nos últimos anos pela 
Justiça Eleitoral, reduziu 

o risco de fraudes, 
embora a identificação 
por documento com foto 
ainda seja necessária 
como segundo recurso.

Ela destacou que, 
desde 2018, o eleitor 
tem também a opção 
de atrelar uma foto a 
seu registro eleitoral no 
aplicativo e-Título, e 
utilizar a ferramenta para 
identificar-se na hora 
de votar, o que esvaziou 
ainda mais a utilidade 
de se exigir o título de 
eleitor em papel.

“O enfoque deve ser 
direcionado, portanto, 
ao eleitor como 
protagonista do processo 
eleitoral e verdadeiro 
detentor do poder 
democrático, de modo 
que a ele não devem, em 
princípio, ser impostas 
limitações senão 
aquelas estritamente 
necessárias a assegurar 
a autenticidade do voto”, 
escreveu Rosa Weber, 
que foi acompanhada 
integralmente pelos 
demais ministros.

Fernando Graciola é idealizador e curador do projeto

DIVULGAÇÃO
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polícia

Operação Redenção

Oito são presos por 
tráfico de drogas em 
encantado

A Polícia Civil (PC) de Encantado, 
com apoio da Brigada Militar (BM), 
realizou uma operação de combate ao 
tráfico de drogas no Presídio Estadual 
de Encantado. A ação ocorreu na manhã 
da sexta-feira (16). Foram cumpridos 
oito mandados de prisão e nove de busca 
e apreensão. Dois dos alvos estavam 
recolhidos ao sistema prisional. 

A ação deflagrada é resultado de 
investigação coordenada pelo Delegado 
Augusto Cavalheiro Neto referente 
ao repasse de drogas para detentos de 
Encantado. Em várias oportunidades, 
indivíduos foram flagrados 
arremessando entorpecentes na direção 
do pátio da casa prisional.

Conforme o Delegado Cavalheiro, 
além de atender a demanda de 
usuários que pertencem a organizações 
criminosas, há indícios do comércio 
de drogas entre os presos. A prática 

agravaria a situação de detentos e 
impediria benefícios como progressão 
de pena. 

Dois alvos foram 
presos durante 
a semana

Um dos homens suspeitos de fazer 
parte do esquema fugiu na operação 
da sexta-feira, mas foi capturado na 
segunda-feira (19) em uma casa no 
bairro Jardim do Trabalhador em ação 
da Brigada Militar (BM). O homem de 
36 anos foi encaminhado para Delegacia 
de Polícia (DP) e depois recolhido ao 
presídio. 

Já na quarta-feira (21), um jovem de 
18 anos foi localizado em Lajeado por 
agentes da Delegacia de Repressão Às 
Ações Criminosas Organizadas (Draco). 

Doutor Ricardo

Homem é morto com 
golpes de facão

Um homicídio foi registrado, em Doutor Ricardo, 
no sábado (17). Rodrigo Luis Steil, 31 anos, foi atingido 
com golpes de facão na Rua Décimo Sonda, bairro 
Popular, por volta das 20h50min.  

A vítima estaria em uma pescaria na cidade de 
Doutor Ricardo e quando voltava, passou em frente a 
casa dos proprietários da terra, onde Rodrigo estava com 
outras pessoas.

O homem teria indagado sobre quem autorizou a 
presença deles no local. Houve discussão e um suspeito 
desferiu golpes de facão em Steil. Ele chegou a ser 
socorrido ao hospital, mas morreu durante atendimento. 
O velório e sepultamento ocorreram na Linha 28 de 
Setembro, em Muçum.  

Suspeito se 
apresentou 
na Delegacia 

A justiça deferiu 
o pedido de prisão 
preventiva feito pelo 
Delegado Augusto 
Cavalheiro Neto para 
o suspeito de ser o 
autor do crime. O 
homem apresentou-se 
na segunda-feira (20) 
na Delegacia de Polícia 
de Encantado e, após 
prestar esclarecimentos, 
foi recolhido ao sistema 
prisional. “Não temos 
dúvida da autoria 
do crime, por isso 
solicitamos a prisão 
preventiva que pode 
ser importante na 
investigação”, explica o 
Delegado. 

Encantado

Suspeito de assaltar 
pedestre é preso

Um homem foi preso suspeito de assaltar um pedestre, em Encantado, na noite 
da terça-feira (20). De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu na 
Linha Cedro. Com base em características repassadas pela vítima, os policiais 
foram até a casa de um suspeito, um jovem de 27 anos. Ele relatou que se desfez de 
uma arma falsa utilizada no assalto. A companheira do indivíduo entregou para 
os brigadianos o valor de R$ 817, que seria proveniente do crime. O morador de 
Roca Sales foi conduzido para Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) e 
recolhido ao sistema prisional.

Muçum 

Homem morre ao ser 
atropelado por trator

Um idoso morreu ao ser atropelado por um trator, em Muçum, na quarta-feira 
(21).  Ivo Valdir Zanchet, 82 anos, trabalhava em uma propriedade rural na Linha 
Santa Lúcia, quando foi atingido pelo implemento agrícola. O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas encontrou o homem sem vida. O corpo 
foi recolhido para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Lajeado. 

rodrigo tinha  
31 anos

operação integrou brigada militar e polícia civil

JUREMIR VERSETTI/CHINELAGEM PRESS

ARqUIVo PESSoAL
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ESPERANÇA 
A quarta-feira (21) foi de festa 

para o Esperança da cidade de Roca 
Sales. O clube completou 77 anos. O 
time de Fazenda Lohmann é o atual 
vencedor do Campeonato Municipal 
de Futebol e uma das mais estruturadas 
entidades do futebol amador regional. 
Cumprimentos ao Esperança. 

CHAPECOENSE 
Rebaixada na temporada de 2019, 

a Chapecoense é o grande destaque 
da Série B em 2020. Os catarinenses 
lideram a competição com 33 pontos 
e um jogo a menos em relação aos 
rivais. Na última rodada da disputa 
nacional, a Chape goleou a Ponte Preta 
por 5 a 0 fora de casa. No elenco há o 
encantadense Ronei Gebing que foi 
titular em várias partidas e recupera-se 
de lesão. Além dele, Vinicius Lovatelli 
também faz parte do grupo. O meio-
campista é do Mato Grosso do Sul, mas 
passou pelo Esporte Clube Encantado, 
quando era da categoria juvenil. 

PEPÊ
O Grêmio é dependente de Pepê. 

Assim como era de Éverton. Pepê faz 
gols, assistências, marca e preocupa a 
zaga adversária. É a melhor notícia do 
tricolor em 2020.  É possível que suas 
boas atuações e mais o respaldo junto 
a seleção brasileira levem o craque 
para o futebol europeu em breve. 
Enquanto isso, o Grêmio desfruta de 
um dos melhores atacantes do Brasil na 
atualidade. 

THIAGO GALHARDO 
Tal como Pepê é imprescindível ao 

lado azul, o Inter depende de � iago 
Galhardo. O Campeonato Brasileiro do 
jogador é impressionante. São 14 gols 
e um carinho conquistado de imediato 
com a torcida colorada. É o grande 
destaque colorado em 2020 e candidato 
a ser lembrado por Tite em breve se 
mantiver o bom desempenho.

TETÊ 
Pouca gente o conhece no futebol 

brasileiro. Tetê é atacante e tem 20 
anos. Deixou o Grêmio sem jogar pelos 
pro� ssionais e foi para o Shakhtar 
Donetsk da Ucrânia. Nesta semana 
ele foi o destaque da equipe na vitória 
sobre o Real Madrid por 3 a 2 pela Liga 
dos Campeões.

FELIPE GEDOZ 
MUÇUNENSE VOLTA A SER 
RELACIONADO PELO NACIONAL

Após � car afastado devido a 
Covid-19, Felipe Gedoz voltou a integrar 
o elenco do Nacional do Uruguai, desta 
vez pela Libertadores da América. O 
muçunense não chegou a entrar na 
partida, mas esteve no banco de reservas 
na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima 
do Peru na quarta-feira (21). 

Com o resultado a equipe de Gedoz 
garantiu a primeira colocação do Grupo 
F e a presença nas oitavas de � nal. O 
meio-campista brasileiro � cou afastado 
dos treinamentos e jogos após ter testado 
positivo para o Coronavírus. 

Recuperado, Felipe retomou as 
atividades normais com os demais 

companheiros e deve receber 
oportunidades nos próximos jogos do 
Campeonato Nacional e da Libertadores. 

COLORADO NA LIDERANÇA
O SC Internacional recuperou a 

primeira colocação do Campeonato 
Brasileiro na rodada do último � nal 
de semana. Depois de um período 
de instabilidade, onde até se cogitou 
a possibilidade de saída do técnico 
Eduardo Coudet, o colorado acabou 
reagindo na competição. Domingo 
(25) o Inter defende a liderança do 
Brasileirão, enfrentando o Flamengo, 
às 18 horas e 15 minutos, no Estádio 
Beira-Rio.

CONVOCAÇÃO
O técnico Paulo Victor Gomes 

convocou 26 jogadores para Seleção 
Brasileira Sub-17, que irá realizar 
um período de treinamentos em 
Itu-SP. As atividades ocorrem de 
2 a 13 de novembro, tendo como 
objetivo a preparação para disputa 
do Campeonato Sul-Americano 
da categoria que será disputado no 
mês de abril de 2021 no Equador. 
Dois atletas do Internacional foram 
chamados, os laterais Vinícius Tobias 
(direito) e � auan Lara (esquerdo).

LAMBANÇA
O trabalho da Comissão de 

Arbitragem da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol), liderada pelo 
gaúcho Leonardo Gaciba, vem sendo 
bastante contestado. Vários clubes 
estão insatisfeitos com as escalas de 
arbitragem e também com a falta 
de critério na utilização do recurso 
do VAR (árbitro de vídeo). Existe, 
inclusive a possibilidade de saída de 
Gaciba da Comissão, em função de 
pressão feita por alguns dirigentes de 
clubes.

JUVENTUDE 1
O Juventude esta semana venceu 

o Avaí por três a zero no Estádio 
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, 
e, está na quinta colocação do 
Campeonato Brasileiro da Série B, 
com 27 pontos, mesma pontuação 
da Ponte Preta que está na quarta 
posição. No próximo domingo, 
dia 25, o Juventude enfrenta o 
Figueirense, às 18h15min, no Estádio 
Orlando Scarpelli, em Florianópolis-
SC. 

JUVENTUDE 2
Além do Brasileirão da Série B, o 

Juventude tem suas atenções voltadas 
para a Copa do Brasil. Na próxima 
quinta-feira, dia 29, o time caxiense 
enfrenta o Grêmio na Arena. A 
partida de volta ocorre no dia 5 de 
novembro em Caxias do Sul. 

FELIPÃO
Depois de rechaçar num primeiro 

momento a possibilidade de treinar 
a equipe do Cruzeiro de Belo 
Horizonte, o técnico Luiz Felipe 
Scolari acabou cedendo aos apelos 
dos dirigentes do clube mineiro, e, 
acertou contrato até o � nal de 2022. 
A estreia de Felipão foi na última 
terça-feira (20), quando o Cruzeiro 
venceu o Operário, no Paraná, por 
um a zero. Na sua apresentação na 
Toca da Raposa, Scolari não quis 
falar sobre possibilidade de retorno 
a 1ª Divisão, até porque a situação 
do Cruzeiro é bastante delicada, 
ocupando atualmente a 18ª colocação 
da Série B do Brasileirão, distante 11 
pontos do G-4.

CHAPECOENSE
Quem segue fazendo bonito na 

Série B do Campeonato Brasileiro é 
a Chapecoense. O time catarinense 
divide a liderança da competição 
com o Cuiabá, tendo uma partida a 
menos que o time mato-grossense. 
Defendendo a liderança a Chape 
enfrenta o Operário-PR hoje 

FORTALEZA
O Fortaleza, do técnico Rogério 

Ceni, tem a melhor defesa do 
Campeonato Brasileiro, tendo levado 
apenas 11 gols em 16 partidas. 
O time cearense ocupa o sétimo 
lugar na tabela de classi� cação do 
Brasileirão, com 24 pontos. O grande 
objetivo do Fortaleza é garantir uma 
vaga na Copa Libertadores de 2021.

REFORÇO
O Grêmio segue atrás de um 

centroavante para sequência da 
temporada. Informações vindas do 
Paraguai dão conta de que o tricolor 
gaúcho está muito próximo de 
con� rmar a contratação do argentino 
Diego Churín, 30 anos, que pertence 
ao Cerro Porteño. O negócio pode 
ser o� cializado nos próximos dias.

ELEIÇÃO COLORADA
O processo eleitoral no Sport 

Club Internacional, previsto para 
os meses de novembro e dezembro, 
deve apresentar quatro candidatos 
à presidência: Guinther Spode, 
Alessandro Barcellos, José Aquino 
Flores Camargo e Cristiano Pilla. 
Quem ultrapassar a cláusula de 
barreira na eleição no Conselho 
Deliberativo disputará o 2º turno 
que ocorre com a participação dos 
associados do clube.

SEMANA ESPORTIVA

Gedoz voltou o convívio 
com os companheiros

DIVULGAÇÃO
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QUANDO MOISÉS 
LEVANTAVA A SUA MÃO

“E acontecia que, 
quando Moisés 
levantava a sua mão, 
Israel prevalecia; 
mas quando ele 
abaixava a sua 
mão, Amaleque 
prevalecia”.(Êxodo 
17:11).

Para início 
de conversa, temos que saber quem eram os 
amalequitas. Esaú era irmão gêmeo de Jacó, filhos 
de Isaque e netos de Abraão – o pai dos crentes pela 
fé. Esáu vendeu a sua primogenitura por um prato 
de lentilhas porque estava com “muita fome”. Os 
descendentes de Esaú tornaram-se os amalequitas. 
Um grupo que odiava o povo de Deus e o atacava 
pelas costas, sempre escolhendo os mais fracos e 
frágeis do rebanho. Assim são os crentes amalequitas 
de hoje; já foram do rebanho de Abraão, mas se 
desviaram trocando o seu aprisco e chamado por 
algum “prato de lentilhas”. Custo a acreditar qual 
artimanha satanás teria usado para falar mal de Deus 
e do paraíso e conseguir tirar Eva de lá? Qual teria 
sido o “prato de lentilhas” capaz de mexer com o ego 
dela, fazendo-a perder todas as bênçãos e a salvação?

Moisés era líder, escolhido e aprovado por Deus 
através de grandes sinais e maravilhas. Quando 
Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando 
abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Temos 
algumas lições importantes para aprender aqui: Deus 
olhava mais para as mãos do seu líder escolhido do 
que para os filhos de Israel que morriam enquanto 
Moisés abaixava as suas mãos? Isso não seria 
falta de “amor”? Entenda como quiser! Deus tem 
compromisso com os seus líderes que obedecem 
e são submissos à Sua Palavra. Isso se repetia 
várias vezes durante a batalha, até que Arão e Hur 
decidiram segurar os braços de Moisés no alto para 
que o exército de Deus prevalecesse e vencesse a 
batalha.

Como foi importante a decisão de Arão e Hur para 
a vitória do povo de Deus. Muitos, hoje, preferem 
abandonar o seu Moisés, pois não estão nem aí para 
a batalha.Preferem ir comer o seu prato de lentilhas 
de “amor”, mas esquecem que foram chamados para 
levantar os braços - muitas vezes cansados do seu 
Moisés - e vencerem juntos a árdua batalha de ganhar 
almas para o Senhor Jesus. Eva – depois de ter-se 
encontrado com a serpente – foi logo correndo para 
o seu marido Adão para entregar a “nova” mensagem 
da velha serpente e colocar em dúvida a sua fé, 
tirando-o também da presença de Deus eassim 
morrerem juntos, física e espiritualmente.

Fico me perguntando como Esaú, Eva, Adão 
e Judas conseguiram trocar o Senhor por algo 
“melhor”? Como conseguiram virar as costas para 
Deus e serem vencidos pelas astutas ciladas de 
satanás? Prato de lentilhas? Árvore com frutas, 
ou moedas de prata? Apenas servem para os que 
se vendem fácil. São as ovelhas fracas e frágeis do 
rebanho que sempre estão olhando por cima da cerca 
do seu aprisco, esperando uma oportunidade para 
saltarem e fugirem.

Moisés sentou na Rocha que é Cristo, e suas mãos 
ficaram levantadas até o fim da batalha.

JUVENTUDE NO CAMINHO 
DA ESPERANÇA!

O Papa Francisco ao dirigir-se aos jovens, 
nos presenteou com mais uma de suas 
“pérolas de esperança” dizendo; “a juventude 
é a janela por onde entra um futuro de 
esperança no mundo”! É comum usarmos 
a janela como espaço onde visualizamos 
imagens e panoramas de esperança.

Pais cheios de orgulho se esbaldam 
expressando sentimentos dizendo: “meus 
filhos, meus tesouros”!  e mais: “eles são  a 
pupila (a menina) dos  nossos  olhos”!  Que 
bonita expressão de sabedoria popular que 
aplicada aos jovens na imagem da pupila dos 
olhos, janela pela qual entra a luz, regalando-
nos o milagre da visão!

Que vai ser de nós, do nosso mundo, se 
não tomarmos todo cuidado e carinho para 
com nossos olhos? Como poderemos seguir 
em frente sem Luz?  O mesmo poderíamos 
dizer:  sem as crianças? Sem os jovens!  
Recordo o Poeta que diz: “se a Juventude 
viesse a faltar..., o rosto de Deus iria mudar”!

São questionamentos que nos desafiam 
diante da realidade em que nossos jovens são 
obrigados a enfrentar na vida cotidiana.

A Juventude carrega em si a força 
transformadora da realidade a sua volta, 
por outro lado vemos a   desgovernança na 
política, na economia, na justiça; criando o 
caos na saúde, na educação, na segurança; em 
si tudo o que é bem público passou a fazer 
parte do vale tudo, quem pode mais chora 
menos... causando desconforto, descrédito 
e medo no coração de quem sonha e não 
vê um caminho onde possa apostar os seus 
talentos, sua capacidade e sua criatividade.

Se os valores da família andam um tanto 
depreciados pela mídia dominante, nossos 
filhos perdem o ponto de referência, pois 
onde vão buscar apoio, segurança nos seus 
conflitos e incertezas e conforto nas suas 
angústias, ainda mais nesse tempo tão difícil 
da pandemia?

O grande desafio que se nos apresenta 
é criarmos um espaço, um ambiente 
onde nossos jovens encontrem condições 
favoráveis para escreverem sua história com 
suas próprias mãos!

São Francisco encontrou no Evangelho 
o caminho da sua realização! “Bem-
Aventurados os que buscam a Verdade e a 
Justiça porque encontrarão a Paz”!

QUEREM MATAR O 
NAZARENO! 

Dentro 
da igreja 
incendiada 
nesta 
semana 
no Chile, 
próximo ao 
chão, estava 
escrito: 
“Morte ao 
Nazareno”. 
Ali, na 
nave do templo, ecoou uma voz que fala há dois 
mil anos: “Morte ao Nazareno”. “Levem-no vocês 
e crucifiquem-no”, dizia Pilatos. “Mata! Mata! 
Crucifica-o!”, disse a multidão. Não, ali fez eco 
outra voz, primeva, a voz da antiga serpente, cuja 
semente veio para morder o calcanhar do Filho de 
Deus. Eis a voz da Rebelião, a voz de Lúcifer, de 
Caim, de Faraó e de Herodes, a voz da violência, 
a voz do Pecado, a voz da Morte, a voz de to dos 
os infanticidas, de todos os fratricidas, de todos 
os parricidas, dos nefilins e dos pré-diluvianos, 
as vozes de Babel e de Sodoma, e também das 
profundezas, dos afogados nas águas da Inundação 
e do Mar Vermelho. Ali falaram Moloque, de seus 
fornos canibais, Baal, de seu altar inerte, e Lilith, 
desde as ruínas de Babilônia. 

Numa única sentença, bradaram todas as 
bestas, urrou o Anticristo. Escute os latidos do Pai 
da Mentira, o Caído, e de suas legiões. Todos os 
demônios afiaram seus postes ídolos como lanças 
em desafio ao Céu. Toda a maldade, todo o intento 
homicida, flagelador e sanguinário, todo o rancor, 
toda a inveja, todo o ressentimento, toda a culpa, 
toda a miséria, toda a obstinação dos filhos a 
maldição levantaram-se, aparatada de lâminas, de 
pedras, de espinhos e de cruzes para tentar, mais 
uma vez, matar Deus. Toda a nova geração tem 
daqueles que querem matar Jesus, que é recolocado 
no Madeiro sempre que o ódio contra o Senhor 
aflora e que o Amor se apaga. Pensam que são os 
primeiros a querer fazer o Santo Sangue derramar, 
mas o Precioso Sangue já está garantido desde antes 
da Fundação do Mundo e é de seu verter que o 
Mundo pode conhecer Graça e Salvação. 

Não, eles não são os primeiros, eles são como 
todos os que vieram antes: não há quem não tenha 
nascido em rebelião e que não tenha desejado, 
mesmo no mais recôndito canto de seu espírito 
degenerado, que Deus morto estivesse. Não são 
os primeiros, nem serão os últimos. O Filho se 
fez carne para isso mesmo: para Morrer, para ser 
Morto. Por isso os filhos do diabo cometem o 
mesmo erro que Satanás cometera: na Morte de 
Deus não há vitória para o Inferno, mas derrota 
para a Morte, e todo o intento deicida não faz 
menos do que cumprir a vontade do próprio 
Senhor.

Querem matar o Nazareno? O Nazareno escolheu 
ser morto. Querem matar o Nazareno? Ele já foi 
morto. Querem matar o Nazareno? Ele Ressuscitou. 
Querem matar o Nazareno? Ele voltará!

(Natanael Pedro Castoldi)
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Charge do Patiño
ARTIGO

DIREITO CONTRATUAL

DANIELA GRANDEAUX, Registradora desta Serventia Registral de Roca Sales-RS, 
vem informar que se habilitaram para casar:

MARCIANO DE JESUS SILVEIRA e VERIDIANA DE FÁTIMA DA SILVA. Ambos 
brasileiros, divorciados, preparadores de couro, naturais deste estado, residentes e 
domiciliados na Rua Reinoldo Zart n° 150, nesta cidade de Roca Sales/RS.

Se alguém souber de algum impedimento, apresente-o, na forma da Lei.  

Roca Sales, 22 de outubro de 2020.

Rua Eliseu Orlandini, 189, S. 11 
CEP 95.735-000 Fone/fax (0xx51) 3753-2233

O dano moral e material 
decorrente do atraso da entrega de 
imóvel adquirido “na planta”

Nos últimos anos, o Brasil sofreu 
signi� cativa expansão no setor 
da construção civil. As linhas de 
crédito facilitadas aqueceram o 
mercado e atraíram o interesse de 
investidores, o que ensejou inúmeras 
transações de compra e venda de 
imóveis “na planta”. Ao lado disso, 
consequentemente, também surgiram 
muitos con� itos envolvendo a 
temática.

Por conta disso, no artigo de 
hoje abordaremos as consequências 
jurídicas do atraso da entrega 
de imóvel adquirido “na planta”, 
especialmente quando esse atraso 
poderá ensejar no pagamento de 
indenização por danos morais 
e materiais, de acordo com a 
jurisprudência.

Já de início, é importante 
esclarecer que o dano moral decorre 
da ofensa causada aos direitos da 
personalidade (que são os direitos 
inerentes à existência humana e 
abrange os aspectos psíquicos, a 
integridade física, moral e intelectual 
do indivíduo).

Por conta desse conceito, já é 
possível a� rmar que nem todo atraso 
na entrega de imóvel ensejará no 
reconhecimento de dano moral. 
Ainda que se reconheça que o atraso 
cause aborrecimento e frustração 
ao comprador, isso, por si só, não é 
capaz de causar violação aos direitos 
da personalidade.

Excepcionalmente, contudo, as 
circunstâncias do caso concreto 
poderão revelar um grau mais 
acentuado do inadimplemento 
contratual, com intensidade capaz 
de afetar os próprios direitos da 
personalidade, quando então a 
indenização será devida.

Um exemplo muito comum, 
para ilustrar, seria o caso do atraso 
demasiado na entrega, que resta 
caracterizado, em regra, quando 
transcorre prazo superior a um ano 
da data inicialmente prevista para a 
conclusão do imóvel .

Em outro caso, a condenação 
por danos morais foi deferida, 
porque o atraso fez com que os 
compradores tivessem que alterar a 
data do casamento, o qual já estava 
agendado e levava em conta a data 
prevista para a entrega do imóvel . 
No julgamento, foi reconhecida a 
ofensa aos direitos da personalidade, 
em razão da importância pessoal 
do casamento para o casal, cuja 
realização teve de ser adiada. Além 
disso, o casal também teve diversos 
transtornos em relação a alteração 
dos inúmeros contratos de prestação 
de serviços relacionados ao evento, 

sendo que as circunstâncias do caso 
evidenciaram que o inadimplemento 
contratual superou o estágio do 
“mero aborrecimento”.

Assim, o que se quer demonstrar 
com estes exemplos é que, além do 
atraso, para haver a condenação por 
danos morais, é necessário um “plus”: 
que � que demonstrada a ofensa, 
direta ou indireta, aos direitos da 
personalidade .

Superada a questão do dano moral, 
passamos ao dano material.

O dano material poderá ser na 
modalidade EMERGENTE (dano 
efetivamente sofrido e provado) 
e LUCROS CESSANTES (dano 
decorrente daquilo que o comprador 
“deixou de receber/lucrar” em razão 
do atraso na entrega).

No tocante ao dano emergente o 
comprador precisará comprovar o 
dano efetivamente sofrido. 

Em relação aos LUCROS 
CESSANTES, contudo, o tratamento 
é diferente. De acordo com a 
jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, O PREJUÍZO PELO 
ATRASO NA ENTREGA DE 
IMÓVEL É PRESUMIDO, porque o 
comprador sofre indevida privação 
ao livre uso do bem: não poderá 
residir, alugar ou destinar à outra 
� nalidade desejada, sendo que, 
em todas as hipóteses, ele deixa de 
auferir um “ganho” . 

Quanto ao valor dos lucros 
cessantes, deve corresponder ao 
do aluguel mensal de imóvel 
semelhante, a incidir sobre o 
período de atraso.

Diante de todo o exposto, pode-
se CONCLUIR que nem sempre 
o atraso na entrega do imóvel 
ensejará a condenação do vendedor 
ao pagamento de indenização por 
danos morais, mas somente em 
situações excepcionais, em que 
restar constatada violação aos 
direitos da personalidade. No que 
diz respeito aos danos materiais, os 
lucros cessantes serão presumidos, 
e arbitrados no valor do aluguel de 
imóvel semelhante, a incidir desde 
o início do atraso até a data da 
efetiva disponibilização do bem ao 
comprador.

Lucas Brustolin 
Pezzi
[ Advogado ]
OAB/RS 93.268

ABANDONO DE EMPREGO

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

Roca Sales, 15 de outubro de 2020
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Curso de Tecnologia 
Digital voltada a área 
educacional ocorre 
até dezembro

Estão participando do curso de 
aperfeiçoamento em “Tecnologias 
Digitais na Educação (TED)” 150 
professores da rede municipal de 
ensino. A qualificação é promovida 
pela Secretaria de Educação e Cultura 
(SEC) de Encantado e Escola de 
Formação Permanente de Professores 
de Encantado (EFPPE), em parceria 
com a Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Escola de Formação 
Permanente do Magistério e Gestão 
Educacional (Esfapege) de Sobral e 
Secretaria Municipal da Educação de 
Sobral (Seduca Sobral).

O curso de 180 horas ocorre até 
dezembro. A finalidade do curso 
gratuito, iniciado em setembro, é 
oferecer formação aos profissionais 
da Educação Básica sobre gestão 
escolar e inovação pedagógica com as 
tecnologias digitais para dar suporte 
aos processos de ensino e aprendizagem 
no ensino presencial, híbrido e remoto. 

Dentre os professores que estão 
participando do curso estão a 
professora do maternal B, Gisele 
Bianchini, e a do Pré, Floraci Simone 
Baseggio. “O curso está sendo muito 
bom. Temos orientações de como 
trabalhar com a tecnologia. Abordagem 
de temas bem diversificados em 
diversas áreas dentro da educação e 
com enfoque no uso das tecnologias, 
além de conteúdos da área da 
psicologia e valorização do professor”, 
comenta Gisele. 

“Este curso vem ao encontro do 
que precisamos. Contemplou a nossa 
necessidade. São assuntos pertinentes 
ao momento de pandemia que 
estamos vivendo, atingindo todas as 
áreas. Sempre que vamos agregando 
conhecimento na nossa formação,  
transferimos para o aluno. Estou bem 
feliz de estar participando e de ter a 
oportunidade de estar tendo esse tipo 

de formação”, menciona Floraci. 
As professoras salientam que outro 

ponto abordado no curso on-line 
é o uso das tecnologias na questão 
de inclusão de alunos com alguma 
deficiência, sendo um aspecto de 
grande valia em como os docentes 
podem melhor auxiliar os estudantes 
com alguma dificuldade. Elas 
também comentam que a maioria dos 
professores são doutores e isso reverte 
na qualidade do conteúdo passado 
aos docentes, além de poderem ter 
acesso por meio desse curso em como 
é pensada e organizada a educação do 
município de Sobral no Ceará, o qual é 
referência nessa área no país. 

Saiba mais
Conteúdos que serão abordados 

no curso: tecnologia digitais para 
o ensino remoto, híbrido e on-line; 
objetos de aprendizagem e recursos 
educacionais digitais; gestão, avaliação 
e inclusão educacional; competências 
socioemocionais; gamificação, jogos 
educativos e animação interativa para 
a gestão educacional e para a sala de 
aula;  teorias educacionais cognitivas, 
sistemas inteligentes e adaptativos 
e avaliação de aprendizagem com 
tecnologias digitais; programações 
e robótica educacional e cultural 
maker; sequências didáticas, projetos 
pedagógicos e acadêmicos inovadores 
em ambientes educacionais presenciais 
e digitais; redes sociais, estratégias 
e práticas pedagógicas; inteligência 
artificial e realidade virtual aplicada a 
projetos educacionais de pesquisa; entre 
outros. Encantado é o único município 
do RS que foi convidado a participar 
dessa formação diferenciada por ter 
sido a primeira cidade gaúcha a criar 
uma Escola de Formação voltada para a 
qualificação das aulas e dos professores.

FGTS enchentes está 
disponível até o dia 27

O saque pela Caixa Econômica 
Federal (CEF) do FGTS pelos atingidos 
na enchente de 8 de julho em Encantado, 
liberado desde o mês passado, pode 
ser solicitado até o dia 27 de outubro.  
A solicitação e o encaminhamento do 
saque deve ser feito pelo aplicativo do 
FGTS. 

Orientações da 
caixa para o saque

Para os cidadãos que tiveram suas 
residências afetadas:

Baixar o APP FGTS 
Ir na opção “Meus saques” - Outras 

situações de saque - Calamidade pública 

- acessar a cidade de Encantado e 
encaminhar:

Foto de documento de identidade
Comprovante de residência em seu 

nome - de até 120 dias anteriores a 
publicação do decreto pela prefeitura, ou 
seja, comprovante do período de 11/03 a 
08/07. Quem não tiver comprovante de 
endereço, pode encaminhar declaração 
da Prefeitura.

Depois tem a opção para creditar o 
valor em conta da Caixa ou de outro 
banco, onde o trabalhador preenche as 
informações e envia a solicitação. 

Em cinco dias úteis terá a resposta 
da análise e, se aprovado, o crédito em 
conta.

Curso oferece 
formação sobre 
gestão escolar 
e inovação 
pedagógica com 
as tecnologias 
digitais

Vacinação contra a 
polio e multivacinação

Segue ocorrendo até 30 de outubro 
a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite (para crianças 
com idade entre 1 ano até 4 anos e 11 
meses) e a Campanha Nacional de 
Multivacinação para atualização da 
Caderneta de Vacinação das crianças e 
adolescentes até 15 anos de idade. 

No sábado foi intensificada a 
campanha com a realização do dia D, 
no Posto Navegantes, com atendimento 
durante todo o dia. Até agora foram 
vacinadas 338 crianças com idade 
entre 1 ano até 4 anos e 11 meses com a 
“gotinha” contra a Poliomielite. A meta 
de crianças a serem vacinadas é 95% do 
total de 927. 

A atualização da caderneta das 
crianças maiores, a partir dos cinco 
anos até adolescentes de 15 anos, 
também está sendo feita. 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. Nesse período, 154 crianças e 
adolescentes fizeram vacinas diversas 
atualizando a carteirinha. 

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.

FOTOS/DIVULGAÇÃO
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Trem dos Vales 
Fim de semana 
terá novos passeios 

Viagens 
entre Muçum 
e Guaporé 
ocorrem na 
sexta-feira, 
sábado e 
domingo

Conferir as belezas da região 
passeando de trem é o programa 
de muitas pessoas para este fim de 

semana. Entre sexta-feira (23) e domingo 
(25), o Trem dos Vales realizará mais 
seis viagens pela Ferrovia do Trigo, entre 
Muçum e Guaporé.

Este ano, o trem também está fazendo 
o trajeto durante a semana. Na quarta-
feira (21) foi a primeira experiência 
de viagem em um dia de semana. “A 
pandemia prejudicou um pouco, ainda 
temos pessoas com receio e isso é 
compreensível. Mas a experiência desta 
quarta-feira foi excelente. As pessoas que 
foram, puderam comprovar que o passeio 
é espetacular”, observou o presidente da 
Amturvales, Leandro Arenhart.

A professora aposentada Ângela Maria 
Federhen Barden, que mora em Lajeado, 
estava encantada ao final do passeio. “Eu 
simplesmente adorei. As paisagens são 
lindas”. O casal de namorados Camila 
Karlinski, de Lajeado, e Fernando Fell, de 
Bom Retiro do Sul, também aproveitou 
a quarta-feira para conhecer o Vale do 
Taquari pelos caminhos dos trilhos. Para 
Camila, o mais impressionante foi passar 
pelos túneis e viadutos. Já Fell, que é 
agricultor, diz que todo o trajeto valeu a 

pena. “Eu nunca tinha andando de trem, 
foi uma coisa diferente e vou recomendar 
para outras pessoas”, garantiu.

O passeio entre Muçum e Guaporé 
tem 21 túneis e 17 viadutos, entre eles, 
o V-13, em Vespasiano Corrêa; e os 
viadutos Pesseguinho e Mula Preta, em 
Dois Lajeados. Além disso, é possível 
conferir uma paisagem exuberante, com 
vegetação e cascatas, que compõem 
cenários de beleza única.

No total, em 2020, o Trem dos Vales 
realizará 34 passeios. Destes, 22 serão 
entre Muçum e Guaporé e 12 entre 
Colinas e Rocas Sales, uma novidade do 
projeto neste ano. Alguns passeios ainda 
têm ingressos à venda. A consulta e 
compra pode ser feita no site https://loja.
abpfsul.com.br/.

datas dos passeios
>>Muçum a Guaporé e 

Guaporé a Muçum (23, 24, 25, 
28, 30, 31 de outubro, 1 e 2 de 
novembro)

>>Colinas a Roca Sales e 
Roca Sales a Colinas (6, 7 e 8 de 

novembro).

Ângela destacou 
as belas paisagens 
do Vale, ao fim do 

passeio entre  
muçum e guaporé

túneis e Viadutos 
impressionaram 

camila e fernando 
na sua primeira 
Viagem de trem

FotoS: PluRal CoMuniCação inteGRada
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Rua Barão do Rio Branco, 535/203  
esquina com a Duque de Caxias

Smash the Cake 
A pequena Bruna 

se divertiu no ensaio 
Smash the Cake. Ela é 
filha de Mônica Fraporti 
Zilio e Maikon Zilio, de 
Encantado.

NaTalia ViaN

Eduarda 
No final de semana ocorreu um ensaio lindo da Eduarda 

Ogliari.  

CliCk lh

Newborn Lifestyle  
Ensaio Newborn Lifestyle do Francisco. Ele é filho de 

Maqueli Botassoli e Bruno Lourenço, de Encantado.

NaTalia ViaN

Sessão Coloridos
A casa do Gabriel foi o local escolhido para registrar 

lindas fotos na Sessão Coloridos. Ele é filho de Caroline 
Hepp e Roberto Ritter de Souza, de Encantado.

NaTalia ViaN

Newborn 
Ensaio Newborn da Heloísa. Ela é filha de Daiane 

Dalazen e Antonio Júnior Fagundes Lisboa, de 
Encantado.

NaTalia ViaN

5 anos
Rafael Moras Ciceri completa 5 anos no dia 26 

de outubro, próxima segunda-feira. Ele recebe os 
parabéns dos pais Maurício e Suzi Ciceri e da mana 
Ana Clara, de Muçum. Felicidades!

Ensaio 
Patricia Paliosa posou para as lentes da fotógrafa 

Thiane Luiza.  
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Olha o trem 
Gisele Lukas, Leonir Marcon, Paulo Lukas e Vania Piccinini curtiram e fizeram muitos 

registros do passeio Trem dos Vales.

Newborn em dose dupla 
Ensaio Newborn duplo, com as irmãs Isabela e Manuela. Ela são 

filhas de Vanessa Lourdes Meneghini e Matheus Possebon Carvalho. A 
família reside em Relvado. 

NaTalia ViaN

Aníver da Paloma
Neste sábado, dia 24 de outubro, Paloma 

Rodrigues completa 21 anos. Ela recebe as 
homenagens da sogra, dos cunhados e do marido 
Esequiel Pereira. Felicidades! 

Aníver da Samantha 
A gatinha da foto é a Samantha Antônia Zanotelli Mazocco que, no 

domingo, dia18 de outubro, completou seus 8 aninhos. Ela é filha de Regina 
e Edi, que juntamente com Samantha, recepcionaram familiares e amigos 
em sua residência na Santa Clara, em Encantado.

JUREmiR VERsETTi

Sofia 
Sofia, com seis meses. Ela é filha de Barbara Grassi 

Gonzatti e Enilton Carlos Contarin Júnior, de Encantado.

NaTalia ViaN

Helena 
Helena, com 1 ano e 6 meses. O ensaio foi realizado 

no Parque João Batista Marchese. Ela é filha de 
Lucimara Fleck e Wilian Slaghenaufi. A família reside em 
Encantado.

NaTalia ViaN
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fròtole del 
bigolin

Náufrago português
O português, náufrago em uma ilha deserta, vê uma 

mola gostosíssima, que vem pelas águas, apoiada em um 
barril.

Depois que ele a tira da água, ela diz:
- Por você me ajudar, vou lhe dar algo que você não vê 

há muito tempo!
E o português:
- Não vais me dizeire que tem chope dentro do barril!

O português
e o bebê

Voltando para casa com o bebê recém-nascido, a 
mulher do português dizia:

- Meu filhinho, meu filhinho...
- Ô Maria... esse bebê não é teu filho!
- Como não, Manuel, se fui eu que pari, ele saiu de 

dentro de mim?
- Aí que tu te enganas! Esqueceu que ontem, lá na 

maternidade, tu me pediste pra trocar o bebê?

Mundial interclubes
1 - O que o Barcelona fez com o Santos me faz 

imaginar o que o Sérgio Reis faria se brigasse com o 
Nelson Ned...

2 - No intervalo do jogo Santos e Barcelona, os 
jogadores do Santos perguntaram ao Muricy:

- Professor, quais as instruções para o segundo tempo?
Eis que Muricy responde:
- As instruções são as seguintes, todos comigo: “Pai 

nosso que estais no céu...”

Jogador lusitano
Na segunda-feira, o atacante português começou a 

explicar como cobrou o pênalti:
- Pois é... Na hora de eu chutar o pênalti, o goleiro 

começou a fazer guerra de nervos comigo. Ele dizia, sem 
parar: “Se você chutar no canto esquerdo, eu pego, se 
chutar no direito, eu pego, se chutar no centro eu pego...”

- E o que cê fez, Manuel?
- Chutei fora e fodi ele...

HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)

Vênus será o grande aliado do seu signo nesta semana 
e promete as melhores vibes para a sua vida, incentivando 
suas conquistas pessoais, amorosas, seus ganhos e seus 
interesses profissionais.

Touro (21/4 a 20/5)
O período é oportuno para começar coisas diferentes que 
mexem com a sua criatividade e podem trazer ganhos, 
também se matricular num curso online ou ainda mudar de 
rota na vida.  

Gêmeos (21/5 a 20/6)
 A relação com o mozão vai ficar mais cúmplice e 
envolvente. Agora, quem blinda de vez o seu astral é o 
Sol, que ingressa em Escorpião no dia 22, trazendo mais 
proteção para sua saúde e muitos estímulos para você se 
destacar no trabalho.  Fala sério, é pra glorificar de joelhos 
ou não é? 

Câncer (21/6 a 21/7)
Mercúrio retrógrado arma treta com Urano, o que poderia 
zicar as amizades e o amor, mas o Sol vai anular qualquer 
ameaça. Ele desembarca no setor mais positivo do seu 
Horóscopo na noite do dia 22, trazendo luz, energia e 
alegria para sua vida. 

Leão (22/7 a 22/8)
 Pra frente é que se anda e seu signo também vai receber 
um baita apoio desses astros para solucionar questões que 
andam atrapalhando sua vida, virando de vez a página para 
construir o futuro que tanto deseja e merece. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Em casa, o período promete ser alegre e há sinal de boas 
notícias dos parentes, inclusive novidades sobre gravidez 
ou nascimento de criança. Mercúrio tenta semear fofoca 
e ser o estraga prazer, eu disse tenta, porque não vai 
conseguir. 

Libra (23/9 a 22/10)
O relacionamento com o mozão também vai ganhar mais 
cumplicidade e vocês podem dividir segredos.  Se está 
trabalhando em seu canto, o serviço deve render bastante 
– quanto mais sossego e silêncio, melhor.  

Escorpião (23/10 a 21/11)
Com seu poder de sedução, jeito envolvente e sua boa 
lábia, a conquista está no papo. Na relação a dois, um astral 
de companheirismo, cooperação e sintonia vai comandar o 
convívio com o mozão. É pra glorificar de joelhos ou não é? 

Sagitário (22/11 a 21/12)
As paqueras também devem render muitas emoções nesta 
fase e um crush disputado pode se engraçar pro seu lado. 
Mercúrio indica situações confusas e contratempos ao 
formar oposição com Urano, mas não devem afetar seu 
bom humor nem suas relações. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Um ciclo de realizações começam neste período e ficará 
ativo pelas próximas semanas, favorecendo a conquista dos 
seus sonhos e objetivos. Você vai sentir mais motivação 
para perseguir seus ideais e abraçar novos projetos. 

Aquário (21/1 a 19/2)
Troca de ideias e parcerias com pessoas bem relacionadas 
podem abrir novas portas, inclusive para quem procura 
emprego. Na vida a dois, conquistas importantes podem 
ser alcançadas com o mozão.  
 
Peixes (20/2 a 20/3)
 Nesta semana, Mercúrio e Urano formam oposição e 
pedem mais jogo de cintura no convívio familiar, mas o Sol 
dará todo apoio para você resolver mal-entendidos e ficar 
numa boa com todos. Na união, o período é de sintonia, 
comunhão de ideais e muitas afinidades com o mozão – 
bora comemorar?


