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Capa Mix 
Rádio Encantado realiza Show 
da Manhã Especial no Dia dos 
Namorados 

câmara de encantado
Sessão tem discussão entre 
vereadores e renúncia do líder do 
governo   3

Chama Crioula Regional
Encantado sediará acendimento 
em setembro  4

estradas
Vales do Taquari e Rio Pardo devem 
receber investimentos de R$ 104 
milhões   12 e 13

esporte
Muçunense conquista título em 
Porto Alegre   16

Retomado campeonato de futebol 
em Roca Sales   17

“Operação Aureum” 
prende cinco por 
pesca e caça ilegal 

Ação da Polícia Civil (PC) ainda 
cumpriu 13 mandados de busca e 

apreensão ontem, na região.
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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

FRASE DA 
SEMANA

“A gente precisa 
botar a vacina no 
braço, e não na 
geladeira”

Clarissa da Rosa Pretto 
Scatola
Secretaria da Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social de Encantado ao falar 
sobre a vacinação contra a 
Covid-19 

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNÍCIPIO DE ROCA SALES
OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS

EDITAL DE PROCLAMAS

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

LEANDRO GOSMANN e ADENYLDE ARAUJO DEL 
CASTILLO. Ele, é divorciado, empresário, natural deste 
Estado, ela é solteira, técnica em segurança do trabalho, 
natural do Estado Amapá, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados na Avenida General Daltro Filho n° 945, nesta 
cidade de Roca Sales RS.

 

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

Roca Sales, 09 de junho de 2021.

Avenida General Daltro Filho n° 2111, 
nesta cidade de Roca Sales/RS CEP 95.735-000 

Fone/fax (0xx51) 3753-2233.

OBITUÁRIO 04/06/2021 a 10/06/2021

>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.  
>> nomes e gra� as são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.  

04/06 – Maria Helena Nava, 60 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Mazzarino.

04/06 – Daniel Lanzoni, 43 anos.
Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

05/06 – Aurora Di Domenico, 70 anos.
Cemitério de Linha 13 de Maio, Muçum. Funerária Pezzi.

06/06 – Ivotissi Fontana, 94 anos.
Cemitério de Linha Pinheirinho, Roca Sales. Funerária Mazzarino.

09/06 – Tarciso Mattei, 70 anos.
Cemitério de Lajeadinho, Encantado. Funerária Mazzarino.

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio 
Encantado, reclama que os � os de telefonia que 
estavam emvoltos em árvores e junto ao muro de sua 
residência provocaram a queda da cerca que � ca em 
frente a residência. O morador do bairro Lago Azul 
a� rma que havia alertado a empresa responsável 
sobre a possibilidade do incidente.

Vespasiano Corrêa 
implanta serviço 
de ouvidoria

A Administração Municipal implantou 
o serviço de ouvidoria, que já está à 
disposição da comunidade de Vespasiano 
Corrêa. Sugestões, críticas, reclamações 
ou elogios podem ser encaminhados 
com sigilo para a Prefeitura, por meio 
do portal do município na internet ou 
pelo telefone. O serviço é uma exigência 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
e será usado como uma ferramenta de 
aproximação entre a gestão pública e os 
vespasianenses.  

No site do Município – www.
vespasianocorrears.com.br, está 
disponível na capa e na aba “serviços” 
no menu superior, o link para acessar 
o formulário eletrônico da ouvidoria. 
No site, é preciso preencher os campos 

como “nome”, “e-mail”, “assunto” e, 
então, digitar a mensagem.

Outra forma, é enviar a demanda 
por e-mail, para o endereço eletrônico 
ouvidoria@vespasianocorrears.com.br. 
Ainda é possível acessar o serviço por 
telefone, de segunda à sexta-feira, das 
8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas, 
pelos telefones 3755-8079 ou 3755-
8200. 

O conteúdo é sigiloso. Apenas 
a ouvidoria tem acesso aos dados 
da pessoa que utiliza o serviço de 
ouvidoria. No entanto, é necessário que 
se preencham todas as informações 
para que, assim que haja a resposta, 
ela possa ser encaminhada para o 
munícipe que solicitou o serviço. 

DIVULGAÇÃO
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Encantado Cardoso e Gonzatinho tiveram novo desentendimento

Sessão tem discussão entre 
vereadores e renúncia 
do líder do governo
Dois episódios ocorridos durante as 

manifestações de tribuna foram os principais 
fatos da sessão da segunda-feira (07), na 

Câmara de Vereadores de Encantado.
Valdecir Gonzatti – Gonzatinho (MDB) e Valdecir 

Cardoso (Progressistas) tiveram nova discussão. Já 
Roberto Salton (PDT) pediu que o Executivo nomeie 
outro integrante da casa para ser o líder de governo 
no Poder Legislativo. 

Gonzatinho criticou os projetos criados por 
Cardoso, lembrou que muitas das propostas já são 
colocadas em prática e disse que o discurso do colega 
não o amedronta. “Projetos são inconsequentes e 
irresponsáveis. O senhor não está aqui para legislar 
por 500 votos, o senhor faz parte da bancada de um 
partido respeitoso”, declarou. 

Henrique Pedersini 
jornalista

“Tem que ler os projetos”, 
alertou Cardoso

O Progressista 
respondeu afirmando 
que Gonzatinho não 
tem apresentado 
projetos ao longo 
dos últimos anos 
e convidou o 
emedebista a seguir 
sua página no 
Facebook, onde 
pretende divulgar 
suas ideias e ações 
na Câmara. “Tem 
que ler os projetos e 
falar o que é verdade. 
Você não fez nada, 
não fez projetos nos 
últimos cinco anos. 
Quem critica precisa dar ideias melhores”, rebateu. 

Gonzatinho concluiu afirmando que não pretende estender as discussões 
com o colega uma vez que se sente prejudicado com os debates. “Discutir com 
o senhor me diminui cada vez mais. Eu vou parar, o senhor não me acrescenta 
nada”, disparou.

Salton desiste de ser líder do Governo
Escolhido no início da Legislatura para ser 

o Líder do Governo na Câmara de Vereadores, 
Roberto Salton (PDT) pediu para que o Poder 
Executivo nomeie outro representante. 

Perguntado sobre os motivos da saída, 
Salton preferiu não se manifestar. Na sessão foi 
aprovada apenas a abertura de crédito adicional 
suplementar para despesas da Câmara de 
Vereadores, no valor de R$ 190 mil.

As manifestações da tribuna tiveram 
críticas às concessionárias Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) e RGE Sul devido a problemas 
apresentados em serviços prestados. 

Com relação a EGR, as insatisfações estão 
ligadas a praça de pedágio e a falta de manutenção 
nas estradas da região. 

Reunião em Porto Alegre 
Os Vereadores Joel Bottoni (PSDB), Cris Costa (PSDB) e Duda do Táxi 

(MDB), participaram, na terça-feira (08) de uma audiência com Marcelo 
Gazen, Presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). 

Os vereadores encantadenses reivindicaram demandas importantes para 
a comunidade, como a isenção de pagamento de pedágio para moradores de 
Linha Cedro, prejudicados pela última resolução da EGR. 

Solicitaram ainda melhorias na ERS 129 e 130 e nas placas de sinalização 
da rodovia. O presidente da EGR, Marcelo Gazen, informou que, na próxima 
segunda-feira (14), será executado recapeamento asfáltico e qualificada a 
sinalização no trecho entre Encantado e Muçum.

salton era o líder 
do governo na 
camâra

Cardoso rebateu críticas em  
relação aos seus projetos

Gonzatinho 
reprova projetos 
criados pelo 
Progressista

situação das rodovias e pedágio foram temas do encontro

fotos: divulgação
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DE OLHO EM ROCA

AOS PÉS DO CRISTO

ENCANTADO SEDIARÁ 
ACENDIMENTO DA CHAMA 
CRIOULA REGIONAL EM SETEMBRO

O prefeito Jonas Calvi 
recebeu nesta semana 
a coordenadora da 24ª 
Região Tradicionalista, 
Luce Carmen 
Mayer, e integrantes 
das entidades 
tradicionalistas de 
Encantado, CTG 
Giuseppe Garibaldi, 
Grupo de Artes Nativas 
Anita Garibaldi e DTG 
Guardiões do Rio 
Grande.

O encontro 
con� rmou que o 
município vai sediar o 
acendimento da chama 
crioula regional, no dia 

4 de setembro, período 
das comemorações 
farroupilhas. 

O local escolhido para 
a realização do evento 
é o Cristo Protetor, no 
Morro das Antenas. 
“Temos a con� rmação 
de que outras cidades 
gaúchas, além do 
Vale do Taquari, já 
demonstraram interesse 
em vir a Encantado para 
buscar a chama crioula 
aos pés do nosso Cristo. 
Sem dúvida, será mais 
um momento marcante 
para Encantado”, 
comentou Jonas.

Coordenadora da 24ª Região 
Tradicionalista e integrantes das 

entidades de Encantado reuniram-se com 
o prefeito Jonas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ENCANTADO

FISCALIZAÇÃO 
NO CRISTO 
PROTETOR 

Na tarde do sábado (05), � scais da Administração 
Municipal, acompanhados da equipe da Secretaria 
da Saúde e do Centro de Operações Emergenciais 
(COE), realizaram � scalização no Cristo Protetor. 

Foram distribuídos pan� etos aos visitantes com 
orientações sobre a necessidade de prevenção ao 
Coronavírus. A ação transcorreu normalmente e a 
população adotou as medidas sanitárias necessárias.

Visitantes receberam orientações 

ENCANTADO

PREFEITO
reúne-se com 
representantes 
dos servidores 
municipais

O prefeito Jonas 
Calvi participou de 
duas reuniões com 
representantes dos 
servidores municipais 
na terça-feira (08). Pela 
manhã, o gestor recebeu 
integrantes do Sindicato 
dos Servidores 
Municipais. Débora 
Secchi e Edson Brandão 
que apresentaram 
demandas da categoria 
e estreitaram as relações 
com a Administração 
Municipal. 

À tarde, ele 

conversou com a 
diretoria e o conselho 
do Fundo de 
Aposentadoria e Pensão 
do Servidor (FAPS). 
Jonas teve acesso à 
situação atual do Fundo 
e recebeu informações 
sobre estudos e 
adaptações da legislação 
federal, previdência 
complementar e sistema 
de Pró-Gestão RPPS. 
“É muito importante 
esse diálogo como 
funcionalismo público”, 
reforçou Jonas.

Com representantes do Sindicato

Liberado 
recurso para 
a praça do 
Loteamento 
Sete de 
Setembro

O vereador do MDB 
Nelson Vasconcelos 
Salvador con� rmou, na 
sessão da Câmara desta 
semana, a liberação do 
valor de R$ 382.000,00, 
para a construção 
da praça de esportes 
junto ao Loteamento 
Sete de Setembro. O 

recurso provém de emenda do deputado federal 
do MDB Márcio Biolchi. A obra já foi licitada e a 
empresa vencedora da licitação é de Canoas – Vicente 
Saldanha Prestação de Serviços de Infraestrutura 
LTDA. A expectativa é de que os trabalhos iniciem 
nos próximos dias. O vereador Nelson salienta que “a 
obra vai representar uma melhoria na infraestrutura 
do bairro e na qualidade de vida dos moradores do 
Loteamento”. 

Vereador Nelson mostrando o local 
em que será construída a praça

Univates vai elaborar o novo 
Plano Diretor do município

A administração municipal assinou, recentemente, 
contrato com a Universidade do Vale do Taquari 
(Univates), para a elaboração do novo plano diretor 
do município. O trabalho inicia em 1º de julho e 
tem prazo para ser entregue em março do próximo 
ano. Após receber o plano elaborado pela instituição, 
a administração municipal deve encaminhar o 
documento para apreciação do legislativo, além da 
realização de audiências públicas para a discussão 
com a comunidade. Conforme informações do setor 
de engenharia do município, a Univates vai aproveitar 
parte do trabalho iniciado ainda em 2010. Se tudo 
correr bem, o novo plano diretor do município deve 
ser concluído no � nal do próximo ano. 

Inscrições para oficina de 
percussão

Estão abertas as inscrições para a o� cina de 
percussão. As aulas serão ministradas a partir do dia 
19. A o� cina é realizada pelo Projeto Luz do Amanhã, 
em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura 
e o CRAS Casa da Amizade, além de apoiadores da 
sociedade civil. O objetivo é a formação de ritmistas 
para o desenvolvimento de uma bateria de escola 
de samba e a banda marcial da cidade. As aulas 
ocorrem todos os sábados das 09h às 11h no ginásio 
de esportes da escola Dom Pedro I. Os interessados 
podem se inscrever junto ao CRAS Casa da Amizade, 
no Centro Social Urbano, ou com os responsáveis 
pelo projeto Luz do Amanhã. 

CLAUDINEI COFFERRI
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encantado

Artistas 
transformam 
história do 
Cristo Protetor 
em música

Na  quarta-feira (9) foi apresentado o clipe em 
homenagem ao Cristo Protetor de Encantado. 
A iniciativa foi de artistas e produtores musicais 
gaúchos, com a participação especial da dupla 
sertaneja César Menotti e Fabiano. A canção tem 
composição de Alexandre Brunetto, produção 
musical de Alci Vieira Jr. e edição de Paulinho 
Oliveira. Confira a letra ao lado:

CRISTO 
PROTETOR

Acima das nuvens
De braços abertos
A proteger o sul do 

meu país
Do alto da montanha
Tua graça derrama
Sobre o vale do Taquari

Pela mão dos homens
Se concretizou
No concreto pulsa um 

coração sagrado
Pela fé de um povo que 

acreditou
No Cristo Gaúcho de 

Encantado

Cristo Protetor
Dono da terra do céu e 

do mar
Vinde a nós Senhor
Nos proteger de todo 

mal

Quem traz consigo a fé 
não está de mãos vazias

Encantado te convida
Venha nos visitar
Nossa gastronomia
Hospitalidade em cada 

esquina
E o Cristo lá de cima a 

nos abençoar

A união nos trouxe 
essa alegria

A paz em meio à 
natureza

Nosso tesouro está em 
Jesus Cristo

É Ele a nossa maior 
riqueza

Cristo Protetor ....

(Alexandre Brunetto)

Cultura 

Projeto Casa 
7 chega a sua 
última live

A série de 
apresentações do projeto 
“Casa 7 Circuito Cultural 
Live” que iniciou no mês 
de abril com a proposta 
de exibir apresentações 
musicais, artísticas e 
culturais, transmitidas 
de diferentes pontos 
turísticos da região, 
chega ao fim no próximo 
domingo, dia 13.

Transmitida pelo 
Facebook e Youtube do 
Portal Região dos Vales, 
a última live acontecerá 
diretamente da Igreja de 
Pedra de Forqueta, em 
Arroio do Meio, a partir 
das 19h e terá como 
atração a “Orquestra de 
Encantado”. 

O grupo, que começou 
suas atividades em 2012 
e tem como regente 
Marlon Gausmann, 
apresenta um repertório 
variado, que abrange 
sucessos que marcaram 
época nos anos 60, 70, 
80 e 90, além de músicas 
folclóricas e MPB.

TRajETóRIa dO PROjETO
As apresentações já mostraram Vitor Delazeri 

e Valentina Roman; Dida Larruscain e Fernando 
Graciola; Quinteto Canjerana; Marlon Gausmann 
e Leocardia; Antonina Quarteto; Bruno e Tiago; 
banda About Owls & Folks; Kelly Carvalho e Trio; 
além de duas edições da “Oficina de Gaita” e duas 
apresentações teatrais de “As amigas da Norma”.

Ao longo das semanas, o projeto “Casa 7 Live” 
também realizou sorteios de kit’s com florais, 
da Floral Thérapi. O primeiro foi sorteado para 
Gabriela Cadore Baldo e, o segundo, para Tatiana 
Beatriz Schmeier Carvalho. No domingo será 
divulgado o ganhador do terceiro e último kit. 

O projeto cultural Casa 7 Circuito Cultural Live 
conta com o patrocínio de Floral Thérapi. É uma 
realização de Região dos Vales Comunicação 
Digital e tem o financiamento do Pró-cultura, 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

apresentações 
chega ao fim no 

domingo (13)

DIVULGAÇÃO
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Melhora a Economia
INDICADORES ECONÔMICOS 
REFORÇAM O OTIMISMO DO BRASIL REAL

Os Agentes Econômicos estão “se lixando” para as vertigens 
de � cção e realidade protagonizadas no Senado pelos 
inquisidores da CPI do Covid e nas inquietações e tumultos 

provocados pelos paleonto-marxistas que criam confusão na 
economia.  Não passa pela antecâmara do cérebro daqueles 
que precisam decidir nas empresas, nos negócios, nos mercados 
� nanceiro e de capitais, no agronegócio, dar credibilidade a esse 
cenário circense. 

O resultado dessa posição de investidores e empreendedores, 
felizmente, é que os indicadores macroeconômicos apontam um 
futuro otimista que surpreende analistas econômicos, inclusive 
internacionais. Existem boas razões para ter con� ança no período 
de pandemia, embora sem euforia.

INDICADORES
O dólar desvalorizou em 

relação ao real. A Bolsa de 
Valores superou os 130 mil 
pontos e a previsão é que o 
índice Bovespa continue em 
alta. O respeitado economista 
Mansueto Almeida, do Banco 
BTG Pactual, aposta que o PIB 
pode crescer 5,3% neste ano. 
Os economistas do Bradesco 
falam em crescimento de 4,8%. 
O Brasil registrou crescimento 
pelo terceiro trimestre 
consecutivo impulsionado 
por um aumento de 5,7% 
no poderoso setor agrícola 
em relação aos três meses 
anteriores, e um incremento 
de 4,6% nos investimentos no 
mesmo período.

A poupança interna bombou. 
Segundo o Banco Central, em 
maio, os depósitos superaram 
as retiradas em quase R$ 72,6 
milhões. Em 2020, a poupança 
bateu o recorde de captação: 
os depósitos ultrapassaram os 
saques em R$ 166,3 bilhões. O 
saldo das contas-poupanças é 
de R$ 1,02 trilhão. 

EMPREGOS
Apesar do número 

elevado de 14,8 milhões de 
desempregados, conforme o 
IBGE, nos quatro primeiros 
meses de 2021, foram geradas 
quase um milhão de vagas 
com carteira assinada. No ano 
passado, esse saldo foi negativo 
com o fechamento de mais de 
763 mil postos de trabalho. 
“A força da recuperação é que 
criamos 1 milhão de empregos 
nos últimos quatro meses 
de 2020 e já estamos nos 
aproximando de 1 milhão de 
empregos de novo nos quatro 
primeiros meses de 2021. O 
ritmo de criação de emprego 
continua”, a� rmou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Em abril foram criados mais de 
120 mil empregos no País. Os 
dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia.

RAZÕES DA 
MELHORA

A economia doméstica 
melhorou, porque o auxílio 
emergencial e outros benefícios 
semelhantes para empresas 
e empregados funcionaram 
e aquecem a economia. São 
os maiores programas de 
distribuição de renda emitidos 
no mundo. Uma reportagem 
do � e Wall Street Journal 
(Estados Unidos), um dos 
principais jornais econômicos, 
destacou que a economia 
brasileira retorna aos níveis 
de antes da pandemia que 
continua furiosa. Salientou 
que a maior economia da 
América Latina cresceu 
1,2% no primeiro trimestre, 
impulsionada pelas exportações 
agrícolas. Conforme o jornal, 
a economia se recupera 
rapidamente porque imprimiu 
um dos maiores pacotes de 
incentivos do mundo. O 
Governo Brasileiro gastou 
o equivalente a 8,3% de sua 
produção econômica no ano 
passado em benefícios, a maior 
parte em doações de dinheiro 
à população de até US$ 233 
por mês - dados do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 
Isso garantiu que a economia 
contraísse apenas 4,1% no ano 
passado, metade do tamanho 
da contração econômica nos 
países vizinhos. O estímulo 
do Brasil, frisou o Wall Street 
Journal, foi o maior de qualquer 
grande mercado emergente, 
quase o dobro da porcentagem 
gasta pela China ou Índia.  E o 
jornal inglês Financial Times 
e a Agência espanhola EFE 
comentaram o programa de 
concessões do Governo que 
poderá atingir R$ 140 bilhões 
ainda este ano. Serão direitos 
sobre estradas, aeroportos, 
portos, telefonia e reservas 
petrolíferas. 

REFORMAS SÃO 
INDISPENSÁVEIS

Com exclusividade para a coluna, o economista 
Igor Morais admitiu que o resultado do PIB do 1º 
trimestre deste ano sobre o trimestre do ano passado, 
deixa a sensação de que o pior já passou. “Do ponto de 
vista de impactos da política do stay-at-home (� car em 
casa), certamente. Mas, em uma visão macroeconômica 
não podemos a� rmar que tudo está resolvido. Alguns 
setores apresentam uma retomada forte, como é o caso 
da produção de insumos pra construção civil, com o 
melhor início de ano da história. Isso signi� ca que, nesse 
ritmo, teremos muitos desequilíbrios pela frente, seja 
de fornecimento de produtos, in� ação ou até, como já 
presenciamos, apagão de mão-de-obra. Isso porque o País 
não está pronto pra crescer mais que 2,5%, mesmo depois 
de um período de ociosidade como o ano passado”. No 
entanto, alerta que é preciso aproveitar esse momento, 
evitando que não seja gerada a sensação de bem-estar 
que resulte na postergação da aprovação de reformas 
estruturais que são fundamentais para o crescimento 
sustentado. “A oportunidade de trilhar um ciclo mais 
longo de crescimento econômico se desenha para o País”. 

Sobre o Igor: economista do Transforma RS e da 
Vokin Investimentos. Especialista em inteligência 
arti� cial da empresa 4labs, com pós-doutorado pela 
University of California (EUA). E amigo do colunista.

ECONOMIA AINDA 
EXIGE ATENÇÃO

O economista-chefe da FIERGS, André Nunes, 
declarou à coluna que a melhora da economia foi 
favorecida pelo crescimento global e a alta de preços 
das commodities. Além disso, devem ter relevância 
nos próximos meses, a aceleração da vacinação, a 
recomposição de estoques, as condições � nanceiras 
favoráveis e o uso da poupança acumulada em 2020. 
No entanto, ele faz algumas ressalvas com a expectativa 
do � m do auxílio emergencial e a antecipação do 13º 
salário. “Isso precisará ser contrabalanceado pelo uso da 
poupança acumulada e melhoria mais intensa do mercado 
de trabalho”.

André Nunes chama a atenção para problemas como 
as restrições de oferta, diante da escassez de insumos, e 
o risco hidrológico (estiagem), o que levará a ampliação 
do uso de termoelétricas com aumento de tarifas o 
que reduzirá o PIB. A recomposição de estoques e 
fornecimento de insumos é uma di� culdade global e 
sua normalização será lenta, impactando a recuperação 
industrial. E preocupa a pandemia, com eventuais 
atrasos na vacinação e novas variantes, interferindo no 
cenário econômico. O economista da FIERGS acredita 
que neste ano o PIB deve ser de 4,6%.

JORNALISMO RIDÍCULO

O esforço para atacar o presidente Bolsonaro está 
levando alguns meios de comunicação ao ridículo. A 
Microso�  News, Isto É Gente e jornal O Dia (RJ) abriram 
espaço para a manchete: “Ex-bailarina do Faustão 
revela que terminou relacionamento após descobrir 
que o namorado era ‘Bolsominion’”. Entrevistaram 
uma “Famosa Quem ?” desconhecida de 10 entre 10 
telespectadores, que “chutou” um namorado porque era 
fã de Bolsonaro. Baixou o estoque de artista para atacar o 
Presidente.
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ComércioData fortalece a economia

Vendas do varejo gaúcho no Dia 
dos Namorados podem crescer 
15% em relação a 2020
O Dia dos 

Namorados, 
celebrado neste 

sábado (12), deve ser 
mais uma data que 
movimentará de forma 
positiva o comércio 
gaúcho. A Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Rio Grande 
do Sul – FCDL-RS avalia 
que o crescimento das 
vendas para a data deve 
ser até 15% superior ao 
volume registrado em 
2020. A expectativa é 
que a comercialização 
de produtos injete cerca 
de R$135 milhões no 
comércio estadual.

Além do desejo de 
presentear a namorada 
ou namorado, a boa 
perspectiva leva em 
conta que neste ano, 
até o momento, os 
lojistas estão com 
seus estabelecimentos 
abertos e atendendo 
seus clientes de forma 
presencial, o que amplia 
o contato direto com o 
consumidor e permite 
uma experiência 
de compra única e 
personalizada.

“Acreditamos em 
um bom potencial de 
consumo para o Dia dos 
Namorados. Além de 
todo o romantismo da 
data, há o fator de que 
cada integrante do casal 
compra, no mínimo, um 
presente. Assim, mesmo 
gastando menos por 
causa da diminuição de 
renda, avaliamos que o 

ticket médio deve ser, 
na média, em torno de 
R$300 por casal”, ressalta 
o presidente da FCDL-
RS, Vitor Augusto Koch.

No que diz respeito 
aos presentes preferidos 
pelos casais enamorados, 
os artigos de vestuário, 
calçados, perfumes, 
cosméticos, � ores e 
eletroeletrônicos, nesta 
ordem, são os que devem 
liderar as vendas.

“A boa notícia, 
em especial para os 
segmentos de vestuário e 
calçados, que registram 
os maiores prejuízos com 
as restrições impostas 
ao comércio desde 
março de 2020, é que 
cerca de 60% das vendas 
para a data deverão se 
concentrar nestes artigos, 
vindo, a seguir, perfumes 
e cosméticos com 19%. 
Ou seja, representarão 
um alívio importante nas 
� nanças de muitas lojas”, 
avalia Koch.

A exemplo das últimas 
datas comemorativas, 
também no Dia 
dos Namorados os 
consumidores deverão 
optar por quitar à vista o 
que comprarem, uma vez 
que os juros do cartão 
de crédito e do cheque 
especial continuam 
elevados. No que se 
refere a pagamento em 
prestações, a melhor 
alternativa de crédito 
ao consumidor é o 
parcelamento da própria 
loja.

CDL ACREDITA QUE O 
COMÉRCIO ENCANTADENSE 
DEVE CRESCER 20%

Em Encantado, o 
presidente da CDL, 
Marcelo Peretti, 
acredita que as 
vendas podem 
crescer 20% em 
relação ao mesmo 
período do ano 
passado.  “A gente 
espera, pelo menos 
um movimento 
maior. Em 2020 
a pandemia 
prejudicou muito e, 
por isso, acredito 
que neste ano 
poderemos ter um aumento de mais de 20% nas 
vendas. Várias lojas estão fazendo promoções, 
sorteando produtos, oferecendo descontos e 
até compras dobradas, onde a pessoa compra 
um produto e ganha outra coisa para dar ao 
namorado ou namorada. Isso motiva as pessoas 
a comprarem”, explica. 

Peretti acrescenta que a entidade fez cartazes 
e apoiou os lojistas nas suas promoções, com 
divulgação em redes sociais. No sábado, as lojas 

devem estar abertas até às 17h. 

ACI-E aposta no 
crescimento da economia 
e na abertura de vagas de 
trabalho 

Conforme a 
presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Encantado 
(ACI-E), Maria Cristina 
Castoldi, a melhora na 
economia e o aumento 
de vagas de trabalho 
deve � car ainda mais 
forte  no segundo 
semestre. 

“A ACI-E percebe 
que o mercado vem 
se aquecendo, não 
somente para o Dia 
dos Namorados, mas também em relação ao segundo 
semestre de 2021. Logicamente alguns setores sofreram 
mais, com perdas irreparáveis que obrigou demissões 
e fechamentos de empresas, porém o per� l econômico 
diversi� cado de Encantado e região nos permite 
sermos con� antes. E apesar do período de fechamento 
do comércio entre fevereiro e março, o Banco de 
Talentos da ACI-E – serviço que busca currículos de 
pro� ssionais para as empresas, manteve-se bastante 
ativo com as inúmeras vagas abertas desde janeiro de 
2021. Atualmente estão sendo trabalhadas nove vagas, 
para os mais diversos segmentos econômicos”, relata. 

A presidente também frisa que o turismo ganhou 
força com a construção da estátua do Cristo e os 
estabelecimentos comerciais percebem o aumento 
dos turistas. “O turismo, impulsionado pelo Cristo 
Protetor, trouxe otimismo e oportunidades de novos 
negócios para os encantadenses, a ACI-E trabalha 
incansavelmente para apoiar os atuais e novos 
empreendedores para que seus negócios tenham força 
e competitividade. Alguns associados do comércio 
já sinalizaram que estão recebendo turistas, portanto 
os desa� os são imediatos e podem trazer resultados 
positivos agora”, pontua. 

Marcelo Peretti 
acredita que as 

vendas deste ano 
serão melhores 

do que 2020

Presidente da ACI-E 
Maria Cristina 

Castoldi aposta na 
melhora da 

economia

“Assim, mesmo gastando menos 
por causa da diminuição de 

renda, avaliamos que o ticket 
médio deve ser, na média, em 

torno de R$300 por casal”
Vitor Augusto Koch

ELISANGELA FAVARETTO

DIVULGAÇÃO
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Evangelização 46 anos dedicados ao Sacerdócio

Padre Sérgio Olivo Geremia, que
atuou em seis países, agora 
integra a Paróquia São Pedro 
Desde a tarde da 

segunda- feira 
(07), a Paróquia 

São Pedro de Encantado 
conta com a presença 
do padre Sérgio Olivo 
Geremia, de 77 anos, 
que tem a missão 
de auxiliar o padre 
Mauro José Organista 
por, pelo menos, um 
ano. Geremia tem 46 
anos de sacerdócio e 
trabalhou em seis países, 
realizando 17 Missões 
em lugares diferentes. 
Ao todo, foram  25 anos 
de trabalho dedicado à 
formação de sacerdotes, 
13 anos na Missão e o 
restante em atividades do  
Governo.  

“No último domingo, 
me destinaram para 
Encantado. Eu não 
conhecia e nunca 
tinha vindo para cá, 
mas vim com muita 
alegria porque gosto de 
trabalhar com o povo. 
É tempo de pandemia, 
mas a minha alegria é 
visitar doentes, abençoar 
as casas, fazer visitas, 
confissões, celebrar 
a Eucaristia, atender 
pessoas e é isso que farei 

nesta Paróquia. Serei 
o ajudante do padre 
Mauro”, conta. 

Padre Geremia é 
natural de Dois Lajeados, 
nasceu no dia 1º de 
abril de 1944 e tem nove 
irmãos. “Somos em 10 
filhos. Eu sou o mais 
velho e me chamo Sérgio. 
O último se chama Mário 
e também é padre. Eu 
abri a porta e ele fechou. 
Os outros oito casaram e 
tem filhos”, brinca. 

Na infância residiu 
em Dois Lajeados. 
Aos 12 anos entrou no 
Seminário de Casca e 
depois foi para Guaporé, 
onde fez o curso 
secundário por quatro 
anos. Na sequência fez o 
Noviciado e, em seguida, 
estudou Filosofia em 
São Paulo. Geremia fez 
um estágio de dois anos 
em Buenos Aires, voltou 
para o Brasil, onde fez 
Teologia, e no dia 29 
de dezembro de 1974, 
foi ordenado Sacerdote 
pelo Bispo Dom Cláudio 
Kolling de Porto Alegre.  

Elisangela Favaretto 
jornalista

Padre Geremia deve ficar, pelo menos, um ano em Encantado

ElisangEla FavarEtto

46 anos de Missões 
Logo após ser ordenado, 

em janeiro de 1975, o 
padre Geremia partiu 
para Buenos Aires na 
sua primeira Missão. “O 
meu Superior avisou que 
eu tinha sido destinado 
para trabalhar com 
migrantes bolivianos, que 
eram praticamente 500 
mil pessoas que tinham 
emigrado para a Argentina. 
Foi muito bonito e atuei 
também com os migrantes 
paraguaios. Fiquei dois 
anos em Buenos Aires, 
um em Rosário e três anos 
em Mendoza aos pés dos 
Andes, na fronteira com o 
Chile”, relata. 

Depois de ficar cinco 
anos na Argentina, o padre 
foi chamado para o Brasil 

para trabalhar na formação 
de Seminaristas. Ao todo, 
foram 24 anos atuando em 
seminários de Guaporé, 
Passo Fundo, Casca, 
Sarandi, Nova Bassano e 
Porto Alegre, sempre com 
funções diferentes.  

Em 1º de janeiro de 2000 
trabalhou como Pároco 
dos migrantes em Porto 
Alegre, na Paróquia Nossa 
Senhora da Pompeia. Entre 
as várias atividades, o local 
oferecia orientações aos 
migrantes que chegavam e 
não sabiam como fazer os 
documentos, onde morar e 
trabalhar. 

Dois anos depois, padre 
Geremia foi transferido 
para Assunção, no 
Paraguai, onde ficou dois 

anos como Vigário. De lá 
foi nomeado Superior e 
voltou para Porto Alegre 
para chefiar os coirmãos 
que eram 78, em mais de 
25 lugares. O Sacerdote era 
responsável pelas missões 
de todos os padres. 

“Eu governei a província 
dos padres por dois 
anos, e nesse período, 
numa reunião em Roma, 
me elegeram para ser 
o Superior Geral da 
Congregação, e, na Itália, 
fiquei seis anos. Governei 
toda a Congregação dos 
Padres Missionários de 
São Carlos Scalabrinianos, 
presentes em 32 países 
no mundo, e eu, como 
Superior Geral, tinha 
que estar em contato e 

visitar todos eles. Foi uma 
experiência muito rica, 
bonita, mas desgastante, 
que ocorreu de 2006 a 
2012. Além disso, fiquei 
mais seis meses em 
Roma, trabalhando num 
Seminário de Teologia. 
Nesta época, era o Papa 
João Paulo II, - hoje, São 
João Paulo II, - e tive 
contato com ele por duas 
vezes”, lembra. 

Atendendo a um pedido 
urgente do Superior dos 
Estado Unidos, nos três 
anos seguintes, padre 
Geremia assumiu a função 
de Diretor Espiritual de 
uma Casa de Teologia para 
orientar as pessoas no 
caminho do Sacerdócio, 
em Bogotá. Depois de 

quatro anos na Colômbia, 
voltou para o Brasil, sendo 
destinado a Florianópolis 
numa comunidade de 
assistência ao migrante, 
onde ficou por um ano. 

Mas as Missões no 
exterior não pararam. 
“Depois, meu Superior me 
destinou para Santiago, 
no Chile, e fiquei lá até 
18 de dezembro de 2019. 
Voltei urgentemente, 
porque um dos meus 
irmãos foi assassinado 
em Bento Gonçalves. 
Cheguei uma hora 
antes do enterro e meu 
superior pediu para que eu 
voltasse e trabalhasse em 
Porto Alegre na Casa de 
Formação, onde fiquei até 
domingo passado”, explica. 

>> continua na outra página
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EVOLUÇÃO DA IGREJA
Padre Geremia acompanhou várias transformações da Igreja Católica nestas 

quatro décadas, mas segundo o sacerdote, a principal foi a mudança Litúrgica 
depois do Concílio Ecumênico Vaticano II.

“Quando me formei, acabava o Concílio Ecumênico Vaticano II. Até lá, era 
a Igreja da tradição, do tradicionalismo. Para termos uma ideia, eu aprendi a 
rezar a missa em latim. E lembro que nossos avós, por exemplo, iam na Missa 
e não entendiam nada. O Concílio fez uma renovação litúrgica para que cada 
pessoa que fosse para a Igreja pudesse entender e responder conforme a sua 
própria língua. Foi uma evolução grandíssima, inclusive no método de ensinar. 
Antigamente, o padre lia o Evangelho em Latim, depois em português e em 
seguida explicava. Era muito trabalhoso. Neste pós Concílio, a Igreja evoluiu na 
Liturgia, nos Sacramentos, na pregação, evangelização e incluiu os leigos como 
ministros dos serviços à Igreja, como vemos nas várias pastorais”, exemplifica o 

padre Geremia.

Padre foi preso 
na Bolívia 

Nestes 46 anos de sacerdócio, 
padre Geremia passou por algumas 
adversidades e até foi preso na Bolívia, 
durante a sua primeira passagem por 
Buenos Aires. 

“Eu tinha pedido para ir à Bolívia 
estudar a língua indígena, chamada 
Quechua, e pretendia � car três meses 
em Cochabamba para aprender. Peguei 
o trem em Buenos Aires e cheguei 
na Fronteira. Entrei na migração, 
entreguei o passaporte, pediram quem 
eu era, onde ia e o que iria fazer. 
Respondi o seguinte: eu vou estudar 
para ser um missionário que ajudará 
os teus compatriotas em Buenos Aires. 
Saí, coloquei o documento no bolso e a 
polícia já estava lá fora me esperando. 
Eu achava que eles eram amigos e 
iam me levar para a rodoviária pegar 
um ônibus, mas me levaram para a 
cadeia, porque o chefe tinha que falar 
comigo. Fiquei num quartinho escuro, 
onde não tinha lâmpada, cadeira, e 
de noite, tive que deitar no chão. Na 
madrugada, colocaram outro cara 
para dentro da cela. Eu não conseguia 
nem ver o rosto dele. Na terça-feira 
chamei o solado e pedi comida, pois, 
desde o domingo, não tinha recebido 
nada. Ele buscou um prato de comida 
e tivemos que partilhar com as mãos, 
porque não havia talheres. Às 16h 
daquele dia, o chefe me chamou e fez 
um interrogatório de três horas. Me 
mandou para a capital La Paz, falar 

com o Ministério do Interior. De 
trem, lá fui eu, sentado no chão, com 
soldados armados ao lado. Foram 24h 
assim”, relembra. 

Mas as surpresas não pararam. 
“No Ministério � quei oito dias, passei 
por mais um interrogatório, até que 
um soldado me levou até a estação 
rodoviária, onde comprou passagem. 
Achei que ele ia me fuzilar. Fiz uma 
re� exão, comecei a chorar, rezei o 
Ato de Contrição e pensei que este 
era o meu último dia. No dia seguinte 
chegamos na fronteira, voltei para a 
mesma cadeia onde tinha entrado, 
dei uma assinatura, me entregaram o 
passaporte e, nele, colocaram o selo 
com a palavra expulso, mas eu nem 
tinha visto isso. No lado Argentino  
mostrei o passaporte, e lá me disseram 
que eu havia sido expulso e que 
não poderia continuar a viajar sem 
documento legal”, conta. 

Padre Geremia teve que fazer novos 
documentos, mas desta vez, enquanto 
aguardava a conclusão dos mesmos, 
foi levado para a Paróquia. “Tive que 
� car detido até fazer os documentos, 
mas passei uma semana boa. Era 
Semana Santa e atendi con� ssões 
todos os dias. No oitavo dia, chegaram 
os documentos e pude viajar. Foi um 
período difícil e eu vi a morte de perto. 
Nestes 46 anos, passei fome, sede e 
dormi no chão por duas semanas”, 
relata. 

 Encantado 51 3751-9036 / Arroio do Meio 51 3751-9000 Ramal 7 / Progresso 51 3788-1316 / Guaporé 54 3443-2220 / Vera Cruz 51 3798-4000
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R$137 08

CENTRO
DE MESA
DECORATIVO
WOLFF

R$49  69

JARRA DE 
VIDRO
BICO DE
JACA AZUL
WOLFF

R$124 22

DISPENSER 
DE CRISTAL
 2 LITROS
 WOLFF 

R$6 9 70

CONJUNTO COM 6
COPOS DE VIDRO
BOM GOURMET

R$159 60

PRATO PARA BOLO DE
 CRISTAL COM PEDESTAL

R$8 6 00

R$57 04

CONJUNTO 6 TAÇAS
 BOM GOURMET DIAMOND

R$ 151 75

CONJUNTO COM 6  TAÇAS 
DE CRISTAL BOHEMIA PETISQUEIRA INDIVIDUAL

DE PORCELANA
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Confecciono e adapto objetos 

 Luminárias, imagens religiosas, entre outros em canos 
de PVC. Telefone: 51.99506.3664 com Osmar.

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
57,00m². R$ 168.000,00
Centro, c/02 dormitórios, 
68,59m². 
R$ 285.000,00
Centro, c/01 dormitório, 
71,91m². 
R$ 210.000,00
Santa clara, 03 dormitórios, 
125,17m². 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
120,61m². 
R$ 380.000,00
Residenciais Três Ilhas, Bairro 
Porto Quinze, em construção. 
Venha conferir

SOBRADOS:
Porto Quinze, c/ 03 
dormitórios, 111,00m².
R$ 195.000,00
Porto Quinze, c/02 
dormitórios, 68,95m².
R$ 250.000,00
Barra do Jacaré, c/ 02 
dormitórios, 100,04m².
R$160.000,00.

TERRENOS:
Centro, 1.163,57m². 
R$ 830.000,00
Centro  559,10m². 
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00

Planalto, 606,41m². 
R$ 250..000,00
Villa Moça, 330,00m². 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m². 
R$ 170.000,00
Santo Antão, 362,26m². 
R$ 200.000,00

CASAS:
Centro, 03dorm, 108m², 
terreno 627,37m². 
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dorm, 
226,08m², terreno 390,00m². 
R$ 1.200.000
Lambari, 02 dormitórios, 
47,45m², terreno 144,13m². 
R$ 170.000,00
Jardim da Fonte, 02 
dormitórios,119,55m², 
terreno 615,80m². 
R$ 420.000.00
Planalto, 03dorm, 96,69m², 
terreno 502,83m². 
R$ 270.000,00
Lambari, 02 dormitórios, 
52,97m² terreno área 
condomínio. 
R$ 165.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
228,81m² terreno 420,00m². 
R$ 260.000,00
Centro, 02dorm, 160,00m², 
terreno 312,00m². 
R$ 265.000,00

PROJETO INCLUIR
VAGA DE EMPREGO

CBR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COUROS LTDA, unidade de Muçum 
Rua Silvio Corbetta, 158, Centro, e 
unidade de Roca Sales, rua General 
Daltro Filho, nº 1601, Centro, estão 
selecionando candidatos portadores 
de deficiência para trabalhar em suas 
empresas.
Interessados comparecer no RH 
das referidas empresas, munidos 
de documentos e para maiores 
informações. 
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Programação 
ocorre das 9h 
às 11h

dia dos namorados
rádio Encantado 
realiza show da 
manhã Especial

na manhã do 
sábado (12), Dia 
dos Namorados, 

a Rádio Encantado 
realiza uma programação 
especial para aquecer 
os coraçõezinhos 
apaixonados: o Show 
da Manhã Especial de 
Dia dos Namorados. O 
programa ocorre das 9h 
às 11h e será repleto de 
músicas românticas, textos 
de amor e brindes para 
quem quiser participar 
mandando mensagens, 
declarações ou até mesmo 
pedidos de namoro. 

O especial será 
apresentado pelo radialista 
Igor Lopes. “A ideia é 
realizar um programa para 
os casais. Eu sempre quis 
fazer isso, mas não achava 
a data certa. Estou com 

este pensamento desde o 
mês de fevereiro, quando 
comecei a organizar o 
programa e fico feliz por 
ter se tornado realidade. 
Espero que os ouvintes 
gostem e participem 
bastante”, explica. 

Lopes ainda relata que a 
pandemia trouxe grandes 
ensinamentos. “Esta 
pandemia nos ensinou a 
amar de forma diferente 
e acho que até reacendeu 
a paixão e o amor não 
só com os casais, mas 
com os membros da 
família. Por isso faço um 
convite especial para que 
todos acompanhem o 
programa e aproveitem 
para demonstrar o quanto 
amam esposa, o marido, 
a namorada, o namorado, 
e, principalmente, que 

não deixem isso para 
depois. Mandem as 
suas mensagens, suas 
declarações, pedidos de 
namoro e casamento, vale 
tudo! Acredito que não há 
necessidade de presentes 
no Dia dos Namorados, 
demonstrar o carinho e 
o afeto já está de bom 
tamanho”, comenta. 

O programa será 
transmitido pela Rádio 
Encantado1580 AM, pelo 
site www.rdencantado.
com.br e pelo aplicativo.
Quem não conseguir 
acompanhar ao vivo, pode 
ouvir a reapresentação 
do programa, entre 21h e 
23h, pelo site e aplicativo 
da rádio. 

Elisangela Favaretto 
Jornalista 

radialista igor lopes apresentará o programa 

o que? 
Show da Manhã Especial Dia dos 
Namorados.

Quando? 
Neste sábado, dia 12, das 9h às 11h.

Como acompanhar? 
Pela Rádio Encantado1580 AM, pelo 
site www.rdencantado.com.br ou pelo 
aplicativo. 

Como participar? 
Pelo WhatsApp (51) 9 9988 1543, pelo 
telefone fixo em (51) 3751 1580 e também 

pelas redes sociais da Rádio Encantado. 

EliSANgElA fAvArEtto
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do programa, entre 21h e 
23h, pelo site e aplicativo 
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Um aninho 
Ivy Michelon Vanzetta comemorou seu primeiro aninho junto 

com os pais Ana Carolina Lucca Michelon e Vinícius Vanzetta. 

THiaNE LUiza FOTOgraFia

Ensaio 
Makeli Salini participou de um ensaio fotográfico no Rancho 

Morro Alto. 

THiaNE LUiza FOTOgraFia

Aníver da Gi 
Gisele Lucas do Brechó da Gi comemorou, no dia 02 de 

junho, 37 aninhos. A ela os desejos de uma vida plena e 
cheia de realizações. 

DivULgaçãO

Feliz 10 anos 
No dia 10 de junho foi o 

aniversário de uma menina linda 
e simpática, nossa Ana Laura 
Fronchetti Deves, que completou 
seus 10 anos de idade. Desde 
que nasceu sempre foi uma 
menina exemplar e educada, 
temos certeza de que ainda 
vai nos encher de alegria e 
amor nessa caminhada. Feliz 
aniversário, princesa! Com 
carinho dos pais Melissa e 
Marino, avós Moacir e Joacir e 
de sua irmã Letícia.

DivULgaçãO

Olívia 
Olívia, com 6 meses. Ela é filha de Stéfanie Casagrande e 

Lucas Brustolin Pezzi, de Encantado.

NaTáLia viaN
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Mesversário 
1 mês da Heloísa. Ela é filha de Caroline Daldon e Daniel 

Bortoli, de Lajeado.

Natália ViaN

4 anos 
Maísa Silva da Costa completou seus 4 anos, no dia 06 de 

junho. Ela é filha de Susan e Cristiano. Parabéns! 

VEri ErtHal FOtOgraFia

Aníver da Maiara 
A princesa Maiara 

completou seus cinco 
aninhos, no dia 31 de 
maio. “Que nosso Cristo 
Protetor e os anjinhos te 
iluminem com muita saúde 
e alegrias”. Ela recebe 
as homenagens dos pais 
Marilete e Jusimar, dos 
avós Maria e Vitorio 
Zanella e do maninho 
Manoel. 

DiVUlgaçãO

Nicoli 
Nicoli, com 8 meses. Ela é filha de Graziela Bellini De Lazzari 

e Evandro De Lazzari. A família reside em Muçum.

Natália ViaN

Smash the Cake
Lorenzo se divertiu no ensaio Smash the Cake. Ele é filho de 

Tatiane Pontin e Daniel Zarth, de Lajeado.

Natália ViaN
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fròtole del 
bigolin

HORÓSCOPO

CHARGE DO PATIÑO

Contrata-se
O circo estava na maior decadência, 

e foi então, que o responsável pelo 
empreendimento anunciou no Jornal: 
“Contratamos gente nova”. 

No dia seguinte havia uma fila de 20 
pessoas e o responsável pelo RH foi 
perguntando de um a um:

- O que você faz?
- Engulo facas.
- Tá Contratado!
- E você?
- Eu brigo com leões.
- Tá contratado!
- E você?
- Eu imito passarinho.
- Você tá de sacanagem com a minha 

cara? - Pergunta o entrevistador - . Sai 
daqui!

E o cara saiu voando.

Censo 
A mocinha do censo se espanta ao 

visitar novamente aquela cidade do 
interior e percebe que a população não 
aumentou nem diminuiu. Curiosa, vai até o 
padre da região e exclama:

- Como pode, padre? Há cinco anos 
estive nessa cidade, hoje retorno e vejo 
que o número populacional não aumentou 
nem diminuiu. Como se explica isso?

- Muito fácil minha filha, cada vez que 
nasce um bebê nessa cidade foge um 
rapaz.

Será?
Uma loira conversando com sua colega 

falou:
- Meu filho tem um ano e meio e não 

anda.
A outra disse:
- Meu filho já anda há três anos.
E a loira:
- Meu Deus, ele já deve estar bem 

longe! 

Áries (21/3 a 20/4)
É preciso pensar com calma e profundidade antes de agir. 
O céu pede mais diálogo e reflexão e abre um novo ciclo 
em termos de ideias, opiniões, contatos e estudos. Os 
temas ligados a casa e à família pedem mais atenção.

Touro (21/4 a 20/5)
É importante ter equilíbrio em sua organização pessoal 
e financeira. Tente olhar mais de perto para seus valores 
e mantenha-se firme no que acredita. Evite gastar mais 
dinheiro do que precisa. Conversar com amigos mais 
próximos pode ajudar a resolver dúvidas internas. 

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Um novo ciclo está começando, e é importante a atenção 
aos sentimentos e desejos para fazer acontecer do jeito 
certo. Conecte-se com o que você acredita e sabe que 
vale a pena e não tenha medo de ser egoísta. É hora de 
repensar caminhos e retomar projetos. 

Câncer (21/6 a 21/7)
Um bom momento para aquietar a mente e ouvir o 
coração. Olhe para dentro em busca das respostas e 
invista mais tempo e energia no que possa levar ao 
autoconhecimento mais profundo. Assuntos espirituais 
estão em pauta, assim como os cuidados com o corpo. 

Leão (22/7 a 22/8)
É um ótimo momento para retomar contatos e amizades. É 
fundamental que você repense a forma como se relaciona 
com cada pessoa que está em sua vida, buscando as 
maiores afinidades e formas de viver bem cada relação. É 
um bom momento para repensar os projetos futuros. 

Virgem (23/8 a 22/9)
Um bom momento para repensar ou retomar projetos 
profissionais. Trabalho é o foco e é essencial que você 
dedique energia e atenção ao que de fato é importante 
para você. Isso inclui escolher as melhores pessoas e 
companhias para estar junto.  

Libra (23/9 a 22/10)
Um momento mais dedicado aos estudos, cursos e 
aprendizados. Especialmente o que possa melhorar seu 
currículo, aprimorar seus recursos e de alguma maneira 
contribuir para sua vida profissional. No trabalho, busque 
as parcerias com quem tem afinidade também pessoal.  

Escorpião (23/10 a 21/11)
É hora de fazer alguma grande mudança. Foco no que 
precisa transformar em sua vida e siga em frente. É 
importante que você saiba o que quer e que não tenha 
medo de abrir mão de alguma coisa em nome de outra 
maior. Tenha claras suas metas e faça acontecer.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Um ótimo momento para focar nas relações que podem 
pedir ajustes, mudanças ou pelo menos conversas 
profundas, sérias e importantes. Abrir-se ao diálogo e à 
troca é fundamental neste momento. Vale à pena retomar 
contatos e conversas tanto pessoais como de trabalho. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
É um bom momento para organizar a rotina e tornar sua 
vida mais cheia de qualidade e saúde. Pode ser um bom 
momento para fazer check ups e também retomar ou iniciar 
atividades e hábitos mais saudáveis.

Aquário (21/1 a 19/2)
É importante saber se divertir, mas é preciso equilíbrio 
em tudo que fizer. É hora de focar nas suas necessidades 
pessoais, cuidar dos assuntos afetivos e familiares e 
lembrar-se de colocar mais afeto em tudo que fizer. Pode 
haver um clima saudosista no ar.

Peixes (20/2 a 20/3)
É um momento importante para os cuidados com a casa 
e a família. Você pode até fazer mudanças nesse sentido. 
Assuntos do passado podem ser retomados, assim como 
conversas não terminadas em suas relações pessoais. Os 
assuntos afetivos podem ganhar um colorido especial.
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encantado

Grupo Coração Gigante 
Colorado realiza a entrega 
de cobertores e cestas básicas 

O Grupo Coração 
Gigante Colorado foi 
criado pelo Consulado 
do Sport Clube 
Internacional com a 
intenção de desenvolver 
ações de solidariedade 
à população em estado 
de vulnerabilidade da 
cidade de Encantado. 
Contando com um 
grupo de quase 40 
membros desde sua 
recente fundação, com 
este objetivo, vem 
realizando diversas 
ações, como a entrega de 
cestas básicas, agasalhos 
e calçados, além de 
buscar soluções para 
problemas identi� cados 
dentro desta população, Entregas foram realizadas em Encantado 

JUREMIRVERSETTI

como necessidade 
de aprender a língua 
portuguesa para os 
imigrantes residentes 
na cidade, facilitação 
na obtenção de 
documentos, auxílio a 
questões relacionada à 
saúde, entre outras.

No sábado (05), foi 
realizada mais uma 
ação, cujo foco principal 
foi o início da entrega 
de 70 cobertores, que 
foram doados pelos 
componentes do 
grupo, além de darem 
continuidade à entrega 
de cestas básicas a 
famílias que vêm sendo 
atendidas pelo grupo 
desde o mês de maio.

As ações terão 
continuidade, devendo 
acontecer neste sábado, 
dia 12 de junho, na 
parte da manhã, a 
coleta de alimentos, 
agasalhos e calçados 
nos bairros da cidade, 
iniciando pelo bairro 
Porto XV. O grupo 
convida a população 
de Encantado a se aliar 
a esta causa solidária. 
Doações em dinheiro 
para que o grupo 
adquira materiais para 
as famílias podem 
ser feitas para a 
Cooperativa Sicredi, 
Agência 0136, Conta 
poupança 23304-9 ou 
chave Pix 51999449857.

encantado
ACI-E começa a organizar o Núcleo 
de Desenvolvimento de Pessoas

A Associação Comercial e Industrial 
de Encantado (ACI-E) dá sequência 
ao plano de ação de 2021 e começa 
a estruturar o quinto núcleo do 
programa Empreender. Depois de 
formar os grupos nas áreas da saúde e 
turismo e mobilizar mulheres e jovens 
empreendedores, a entidade dá atenção 
agora aos pro� ssionais que atuam com 
gestão e desenvolvimento de pessoas.

Na próxima quarta-feira, dia 16, será 
realizada a reunião de sensibilização do 
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas. 
O encontro inicia às 19h, no Auditório 
Itália, no Centro Administrativo 
Municipal de Encantado.

A temática proposta é a 

Produtividade e os convidados são o 
pró-reitor da Univates, professor Dr. 
Carlos Cândido da Silva Cyrne, e a 
cofundadora da Consultoria Estalo, 
Alessandra Bein Endruweit.

Conforme a agente de 
relacionamento externo da ACI-E, 
Paloma Sierota, a ideia do Núcleo 
surgiu pelas necessidades e demandas 
levantadas pelos associados de diversos 
segmentos. “O objetivo é construirmos 
soluções em conjunto, desenvolver os 
pro� ssionais e melhorar os processos 
das empresas”, comenta Paloma.

Os interessados em participar da 
reunião devem con� rmar presença pelo 
Whatsapp da ACI-E 51.3751.2255. 

VOCÊ 
SABIA?

Atualmente, estão 
em atividade na 
ACI-E, os seguintes 
núcleos setoriais: 

>> Núcleo 
de Mulheres 
Empreendedoras 
SuperAção;

>> Saúde do Vale; 
>> Núcleo de 

Saúde e Segurança 
do Trabalho;

>> Núcleo 
de Jovens 
Empreendedores;

 Núcleo do 
Turismo.ENCANTADO 

EMEI Lajeadinho mobiliza crianças 
na Semana do Meio Ambiente

A Escola Municipal de Educação Infantil 
Lajeadinho realizou uma ação na Semana do Meio 
Ambiente, comemorada entre os dias 5 e 9 de junho. 
O objetivo foi conscientizar a população sobre a 
importância da preservação da natureza. 

Foram distribuídas mudas de árvores frutíferas e 
embalagens com frutas para as pessoas que passavam 
em frente à escola. “Cuidar de mim e do outro é 
cuidar do Meio Ambiente, da nossa casa e do nosso 
futuro”, dizia a mensagem. A ação foi realizada com a 
ajuda das professoras e a participação das crianças.

DIVULGAÇÃO

Embalagens com 
frutas foram 
distribuídas para 
as pessoas que 
passavam em frente 
à escola
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estradas Anúncio foi feito pelo Governador na quarta-feira 

>> continua na outra página

Vales do Taquari e Rio Pardo 
devem receber investimentos 
de R$ 104 milhões
Lançado na quarta-

feira (9), no 
Palácio Piratini, 

o programa transversal 
Avançar, cujo intuito 
é acelerar realizações 
e deixar um legado, 
está baseado em três 
eixos que projetam 
estrategicamente um 
novo ambiente, com mais 
desenvolvimento e mais 
qualidade de vida para a 
população: Avançar no 
Crescimento, Avançar 
para as Pessoas e Avançar 
com Sustentabilidade.

Parte de um dos 
eixos do programa 
transversal Avançar, 
o plano de obras do 
governo do Estado 
prevê investimento 
de R$ 1,3 bilhão em 
infraestrutura viária 
em diversas cidades 
do RS. Os recursos, 
em totalidade, são do 
Tesouro do Estado, fruto 
do processo de ajuste 
fiscal executado desde 
o início da gestão, que 

inclui as mais profundas 
reformas administrativas 
e previdenciárias entre os 
Estados e uma cartela de 
privatizações.

O investimento de 
R$ 1,3 bilhão é um dos 
maiores da história do 
Rio Grande do Sul na 
área da mobilidade. 
No total, o plano inclui 
a conclusão de 28 
acessos municipais e 
20 ligações regionais, 
além da elaboração de 
39 projetos executivos, 
do pagamento de 39 
convênios em vigor em 
diferentes cidades do 
Estado e da recuperação 
e conservação de 
rodovias.

Para organizar 
o cronograma de 
investimentos e de 
execução dos trabalhos, 
o plano de obras se 
vale da divisão em 
nove regiões funcionais 
do Departamento 
Autônomo de Rodagem 
(Daer). A abrangência 

das regiões está 
detalhada com base nos 
Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento 
(Coredes).

Na R2, que abrange 
59 municípios das 
regiões Corede Vale 
do Rio Pardo e Vale do 
Taquari, a previsão de 
investimento é de cerca 
de R$ 104 milhões.

A atual gestão já 
entregou, neste ano, os 
acessos municipais a 
Boqueirão do Leão e a 
Sério. Em Boqueirão do 
Leão, o investimento foi 
de R$ 13,7 milhões, dos 
quais R$ 8,5 milhões 
foram investidos no 
atual governo. Outro 
acesso, a Sério, de 22 
quilômetros, também 
foi concluído - restam 
ainda alguns ajustes de 
drenagem e sinalização 
vertical. O investimento 
foi de R$ 12,1 milhões, 
dos quais R$ 9,1 milhões 
foram investidos no atual 
governo. 

Plano engloba 28 acessos, 20 ligações regionais, 39 projetos,  
além de conservação e recuperação de rodovias

Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Acessos municipais
O plano de obras prevê recursos para a conclusão de três acessos municipais na R2. O investimento total em 

21,12 quilômetros de rodovias será de cerca de R$ 32,23 milhões.
Dois deles – acessos que ligam Nova Bréscia a Coqueiro Baixo, de 9,6 quilômetros, e o acesso à Lagoa Bonita do 

Sul, de 5,8 quilômetros, serão concluídos ainda em 2021, com investimento de R$ 19 milhões. O terceiro acesso 
será feito em 2022, para Travesseiro, na VRS-811, de 9,5 quilômetros. O investimento somará R$ 13,1 milhões.

Ligação regional
O plano de obras prevê recursos para 

uma ligação regional entre Cachoeira do Sul 
e Rio Pardo, na ERS-403. A obra, que deve 
ser concluída depois de 2022, contará com 
investimento de aproximadamente R$ 23,1 
milhões para 22,9 quilômetros de extensão.

Conservação e 
recuperação

O plano de obras prevê investimento de R$ 
28,2 milhões em recuperação e conservação de 
345,38 quilômetros de rodovias na R2.

Contratos de apoio 
técnico e projetos

Há previsão de aplicação de R$ 2,1 milhões 
na elaboração de dois projetos executivos: para 
o acesso municipal ao município de Tunas, 
de 14 quilômetros, e o que liga Candelária e 
Sobradinho, de 46 quilômetros.

Convênios
O plano de obras prevê o investimento de 

cerca de R$ 17,7 milhões no pagamento de 
convênios em vigor nos municípios de Bom 
Retiro do Sul, Ilópolis, Roca Sales, Muçum, 

Arroio do Meio, Venâncio Aires e Capitão.
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Ligação asfáltica entre 
Coqueiro Baixo e Nova Bréscia 
deve ser concluída neste ano

Conforme o 
prefeito de Coqueiro 
Baixo, Jocimar Valer, 
são 9,6 quilômetros 
que necessitam de 
pavimentação. Em torno 
de dois quilômetros já 
foram concluídos, e, até 
o quilômetro quatro foi 
colocada a base e feita a 
drenagem. O restante, 
até Nova Bréscia, ainda 
precisa ser executado. A 
obra deve ser concluída 
até o � nal deste ano.  

Valer detalha a luta 
para conseguirem 
este acesso asfáltico 
e os benefícios que a 
obra trará para todo o 
município. 

Jornal Opinião (JO) 
- Há quanto tempo 
Coqueiro Baixo 
luta para ter acesso 
asfáltico?

Prefeito Jocimar 
Valer - A obra foi 
licitada em 1998, teve 
ordem de início e depois 
paralisaram. Daquele 
tempo em diante, todas 
as administrações que 
passaram em Coqueiro 
Baixo e Nova Bréscia 
juntaram esforços para 
liberar. Houve muita luta 
e muito empenho por 
parte das autoridades 
para poder desvincular 
um contrato de uma 
empresa que estava em 
recuperação judicial. A 
partir de 2018, quando 
a gente conseguiu 
assinar o contrato com 

a segunda colocada, 
que era a empreiteira 
Giovanella, conseguimos 
poder brigar por 
recursos. A obra foi 
reiniciada em 2018, 
na época do governo 
Sartori, mas com a 
mudança de governo 
foi paralisada em 2019, 
reiniciando em 2020, 
com a pavimentação 
de dois quilômetros e a 
colocação de base em 
mais um trecho. Agora, 
com este anúncio do 
Governador, foram 
garantidos os recursos 
para a conclusão até 
Nova Bréscia. 

(JO) - De que forma 
isso bene� ciará a 
comunidade?

Prefeito - Com certeza 
isso bene� ciará muito o 
município de Coqueiro 
Baixo. Nós somos um 
município que tem 
grande produção de aves, 
suínos e leite, que tem 
uma demanda grande 
de transporte. O asfalto 
vai alavancar ainda 
mais a economia, e, já 
percebemos isso agora, 
só com o andamento 
das obras. Já vemos o 
interesse dos agricultores 
que estão investindo em 
aviários e chiqueiros. 
Além disso, as empresas 
transportadoras, como 
a BRF, JBS e Dália já nos 
veem com outros olhos, 
porque o deslocamento, 
custo de frete e de 

produção, sem dúvida 
nenhuma, vão cair, e 
com isso, os produtores 
também terão um 
incentivo maior por 
parte da empresa para 
continuar investindo. 

De maneira geral, toda 
a comunidade ganha 
com isso. Teremos mais 
qualidade de vida. Nós 
só temos a agradecer 
ao Daer, Secretaria de 

Transportes, Deputados 
e ao Governo do Estado, 
que se empenharam 
para liberar estes 
recursos, além de 
todos os vereadores 
e administrações 
que passaram. Todos 
se empenharam e 
isso nos coloca em 
condições iguais para 
competir com os demais 
municípios, para 

trazer empresas e gerar 
emprego. Além disso, 
na questão turística, 
com o Cristo Protetor 
de Encantado e demais 
municípios vizinhos 
despontando no turismo, 
nós também vamos 
colher, no futuro, algum 
benefício referente a 
isso. Com um acesso 
de qualidade para as 
pessoas que querem 

vir a Coqueiro Baixo, 
não faltará mais nada, 
porque aqui a gente 
consegue acolher e 
atender bem. Temos 
uma boa gastronomia 
e só estava faltando o 
acesso asfáltico. Agora 
estamos felizes porque 
isso vai acontecer. 

Elisangela Favaretto
jornalista

Em torno de dois 
quilômetros foram 
concluídos. outra 
parte da rodovia 
RECEBEU base e o 
trecho final ainda 
não foi iniciado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Nova Bréscia 
A pavimentação também 

bene� ciará Nova Bréscia. 
Conforme o prefeito  Angelo 
Barbieri, metade da obra abrange 
o município. “Há anos todos 
os prefeitos estavam pedindo, 
reivindicando e acredito que 
isso vai trazer conforto para os 
moradores e principalmente 
melhorar o escoamento da 
produção. Nós somos os maiores 
produtores de frango do estado 
e, com o asfalto, vai diminuir 
o desgaste dos automóveis e 

caminhões”, relata. 
O prefeito ainda comenta 
que os produtores já desejam 
ampliar as atividades. “Hoje o 
agronegócio está muito bom 
e a pavimentação pega uma 
região bastante produtiva. O 
município possui dezenas de 
pedidos de terraplenagens para 
aviários e chiqueiros. Além 
disso, com mais 10 quilômetros 
nós chegamos na BR-386 e 
futuramente podemos brigar por 
aquele trecho também”, explica.
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DOUTOR RICARDO
>> Conteúdo redigido pela assessoria de imprensa do Município de Doutor Ricardo. O texto é de  
sua exclusiva responsabilidade, isentando o Jornal Opinião Vale do Taquari de qualquer obrigação.

TURISMO RURAL GERA 
NOVAS OPORTUNIDADES

Na tarde do dia 2 de junho, no 
auditório da Prefeitura Municipal, 
aconteceu a primeira reunião 
sobre Turismo Rural com alguns 
empreendedores do município. 
No encontro foi feito um relato 
da importância do Turismo Rural 
com suas necessidades e retorno 
que poderá gerar e, principalmente, 
escutar os presentes sobre dúvidas e 
formas de ser implementado.

Como ação inicial, serão 
visitados os empreendedores que 
estavam na reunião para efetuar 
um levantamento do que já existe 
e estudar possibilidades, que serão 
tratadas na próxima reunião, marcada 
para o dia 14 de julho, às 13h 30min, 
no auditório da Prefeitura Municipal. 
Novamente o convite é para todos os 

interessados em buscar informações 
e, havendo interesse, desenvolver 
ações na sua propriedade.

O prefeito Alvaro Giacobbo 
entende que “o momento da região 
é oportuno para melhorar o que 
temos para oferecer aos visitantes e 
buscar novos empreendimentos no 
nosso município, seja no interior 
ou na cidade. É só o início de uma 
jornada que estamos dispostos e 
comprometidos a incentivar e buscar 
as orientações necessárias para este 
desenvolvimento que, além de manter 
as famílias na propriedade, deve gerar 
rendimento em médio e longo prazo. 
Estamos à disposição para ouvir e 
buscar soluções em conjunto, visando 
sempre a melhoria da qualidade de 
vida da nossa gente”, frisou. 

fotos: divulgação

próxima reunião ocorre na segunda-feira 

EMEF OLAVO BILAC 
RECEBE COMPUTADORES

A Emef Olavo Bilac recebeu, no 
dia 4 de junho, quatro computadores 
completos do Sicredi Região dos Vales, 
agência de Doutor Ricardo, entregues 
pelo gerente Daniel Volken. A EEEM 
Doutor Ricardo também recebeu 
quatro computadores e a Brigada 
Militar um computador.

“Em nome da escola, agradecemos 

ao gerente Daniel pela doação. 
Ficamos gratos pela parceria e pelo 
comprometimento que a Cooperativa 
Sicredi tem com a nossa escola. Com 
certeza esses computadores serão 
bem-vindos e muito bem utilizados 
por todos nós. Gratidão”, declarou a 
Coordenadora Pedagógica da escola, 
Laudiana de Bortoli.

material auxiliará 
no trabalho da 
instituição 

AÇÃO AMBIENTAL 
RECOLHE GRANDE 
QUANTIDADE DE LIXO

Na tarde de sábado, dia 05 de junho, 
em alusão ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Administração Municipal, 
em parceria com a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, ligada 
com as demais secretarias municipais e 
em parceria com o Grupo de Cursilho 
São Caetano, realizou um mutirão para 
recolhimento de lixo nas laterais da 
ERS-332, no trajeto entre a prefeitura 
até a Emef Olavo Bilac, na comunidade 
Bonita Alta.

Foi recolhido uma grande 
quantidade de lixo, como: garrafas pets, 
vidros, latas de cerveja e refrigerante, 
sacolas plásticas, máscaras de proteção, 
entre outros.

Conforme o prefeito Álvaro José 
Giacobbo, “estas ações colaboram na 
formação da consciência ambiental 
em que cada um é responsável pelas 
suas ações e pelo futuro que queremos 

deixar para as próximas gerações. 
Nossas ações direcionadas ao meio 
ambiente trarão consequências, seja 
pela proteção ou pela falta de cuidado”, 
enaltece. 

Ao final da atividade, os 
participantes receberam um chá, 
ofertado pelo Grupo de Cursilho, e 
uma barra de sabão da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente. O sabão 
foi feito com gorduras saturadas, uma 
forma correta de usar esse material tão 
prejudicial ao meio ambiente. Também 
foi entregue a receita deste sabão para 
as pessoas produzirem em suas casas. 

A equipe reitera a todos que 
transitam nas imediações da ERS-332 
ou em qualquer local para que não 
lancem o lixo nas laterais, além de 
contribuir com o meio ambiente é uma 
questão de cidadania e de respeito com 
a natureza.

material foi recolhido das margens da ers-332

ESTRADAS DO 
SANTO ANTÔNIO 
RECEBEM MELHORIAS

A Administração Municipal vem 
dando atenção e realizando várias 
melhorias nas estradas, como 
roçadas, limpeza, alargamento da 
pista, patrolamento, colocação de 

brita, entre outros, visando deixar 
em boas condições de tráfego. 
Nesta semana, a Secretaria de 
Obras trabalha nas estradas da 
comunidade Santo Antônio.

obras estão em 
andamento
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segurançaação ocorreu em Encantado, Muçum e Doutor Ricardo

Operação prende 
cinco suspeitos de praticar 
pesca e caça ilegal na região
Cinco pessoas 

foram presas 
em flagrante e 

13 mandados de busca 
e apreensão foram 
cumpridos na “Operação 
Aureum”, deflagrada 
na quinta-feira (09), 
no Vale do Taquari. A 
ação teve o objetivo de 
combater crimes de 
pesca ilegal e caça de 
animais silvestres. As 
ordens judiciais foram 
efetivadas pela Polícia 
Civil (PC) através da 
Delegacia de Meio 
Ambiente (DEMA) com 
apoio do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (DEIC) e 
Delegacia De Repressão 
ao Crime Organizado 
(DRACO). Residências 
foram alvos de, ao 
todo, 67 agentes que 
estiveram nas cidades 
de Encantado, Muçum e 
Doutor Ricardo. 

Três indivíduos foram 
presos em Muçum e 
dois em Doutor Ricardo. 
Todos em flagrante, por 
porte ilegal de arma de 
fogo com silenciador. 
Foram apreendidos 
materiais utilizados 
na prática de pesca e 
caça como: redes não 
permitidas para pesca, 
arbalete, armas de 
pressão, silenciadores, 
um revólver calibre 32, 
carabina fuzil calibre 
.22, munições calibre 

O QUE DIZ 
A LEI

Pesca Ilegal: 
Detenção de um a 
três anos e mais 
multa;

Espécies que 
são proibidas:  
Dourado, jundiá, 
grumatã, piava, 
surubim e 
pintadinho;

Caça: 
Seis meses a um 

ano de prisão; 

Espécies que 
são proibidas: 
Tatu, lebre, 

capivara e paca.

.32, espingardas, aves 
silvestres sem anilhas, 
celulares, pescados 
ilegais, documentos, 
diversas carnes de caça 
de animais silvestres, 
apetrechos para recarga e 
barcos com motores.

De acordo com a 
delegada Marina Goltz, 

responsável pela DEMA, 
a investigação teve 
início há quatro meses 
a partir de denúncia 
feita por moradores das 
proximidades do Rio 
Taquari, que relataram 
terem sido ameaçados se 
alertassem as autoridades 
sobre a pesca e caça 

predatória. “Há cerca de 
cinco anos, os moradores 
ribeirinhos do Rio 
Taquari eram coagidos 
e ameaçados para 
cederem seus terrenos. 
E enquanto utilizavam 
caniços e linhas de mão, 
estes suspeitos faziam 
uso de materiais não 

permitidos e retiravam 
todos os peixes do rio. 
A operação foi bem-
sucedida! Celulares 
foram apreendidos e vão 
ser analisados”, explica. 

“Aureum” significa 
Dourado em latim, um 
peixe que tem a pesca 
proibida no Rio Grande 

do Sul. Em relação às 
ameaças, a delegada 
Marina relata que não há 
registros de ocorrência 
em relação a esta situação 
por medo de represália, 
mas que estes fatos foram 
narrados nas denúncias. 

Henrique Pedersini 
jornalista

investigação da PC vinha sendo realizada nos últimos quatro meses

Divulgação/pc
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KEVIN 
O Votuporanguense não conseguiu acesso 

para Série A2 do Campeonato Paulista. 
No domingo (06) o time perdeu para o 
Primavera por 1 a 0 pela fase semifinal. O 
primeiro jogo havia sido 2 a 2. No elenco dos 
paulistas está o encantadense Kevin Lansini. 
O goleiro de 22 anos tem contrato até o 
final da temporada e deve permanecer em 
Votuporanga para o segundo semestre. 

AGOSTINI 
O roca-salense Fernando Agostini é o 

treinador da Sapucaiense. A equipe entra em 
campo nesta sexta-feira (11) pelas quartas 
de final da “Terceirona” gaúcha. No primeiro 
enfrentamento, o representante de Sapucaia 
do Sul perdeu por 2 a 0 para o São Borja.

SÉRIE C
O Ypiranga tem 100% de aproveitamento 

na Série C. São dois jogos e duas vitórias. O 
próximo compromisso será neste domingo 
(13) diante do Criciúma, a partir das 11h. As 
vitórias foram diante do Mirassol, em São 
Paulo e Paraná. No elenco, o “Canarinho” 
conta com o goleiro encantadense Paulo 
Gianezini.

ELIMINAÇÃO 
A Chapecoense se despediu da Copa do 

Brasil na quarta-feira (09). Os catarinenses 
perderam para o ABC por 3 a 0. O volante, 
ex-CFM e Esporte clube Encantado, 
RoneiGebing, atua no time de Santa 
Catarina. A Chapecoense concentra-se agora 
na Série A do Campeonato Brasileiro.

CONTE
Gelson Conte é o novo técnico do 

Lajeadense. A equipe disputa a Divisão de 
Acesso do futebol do Rio Grande do Sul 
neste segundo semestre. A competição inicia 
em 15 de agosto. Conte é natural de Vila Fão, 
atual Bela Vista do Sul. 

ROCA SALES 
A cidade de Roca Sales é uma das 

primeiras da região a retomar o campeonato 
Municipal de Futebol. A disputa reiniciou no 
domingo (06) com o empate em 4 a 4 entre 
Esperança (Fazenda Lohamn) e Botafogo 
(Linha Marechal Deodoro).

JOSUÉ ZAVASCHI

Muçunense 
conquista título 
eM Porto alegre 

Um atleta de 
Muçum consagrou-
se campeão de um 
torneio, em Porto 
Alegre, na modalidade 
levantamento de 
peso. Josué Zavaschi 
(Polaquinho) 
conquistou o 1º lugar 
no Campeonato de 
Supino, Levantamento 
Terra e Powerlifting, no 
último final de semana. 

Polaquinho venceu 

pela categoria até 82,5 
quilos. Além disso, 
obteve o 2° melhor 
coeficiente (soma 
dos três - supino, 
terra e agachamento), 
levantando 560 kg. 
Para competir, o atleta 
recebeu apoio do 
Conselho Municipal 
de Desporto (CMD), 
da Academia Corpo e 
Forma e de Luci Costa 
Massoterapeuta.

AdministrAção municipAl/muçum 

polaquinho é de muçum

PADU CARVALHO 

roca-salense 
Marca gol 
histórico 
Pelo aiMoré 

É de Roca Sales o 
responsável por marcar o 
primeiro gol do Aimoré 
em um campeonato 
nacional. No sábado 
(05), o time de São 
Leopoldo derrotou o 
Marcílio Dias (Santa 
Catarina) por 4 a 1. O 
primeiro gol do jogo 
foi anotado pelo roca-
salense Paulo Eduardo 
Carvalho, o Padu, 23 
anos. 

O atacante recebeu a 
bola, avançou e acertou 
belo chute de fora da 
área encobrindo o 
goleiro. Foi o primeiro 
dos quatro gols da 
vitória. 

Padu chegou a 
menos de um mês no 
time de São Leopoldo 
e destacou-se nos 

padu marcou o  
primeiro gol do jogo amistosos em preparação 

ao campeonato. “é 
importante para 
história do clube e 
individualmente é 
gratificante. O mais 
importante foram os três 

pontos, tirar o peso da 
estreia”, comemora. 

O Aimoré volta a 
campo neste sábado (12) 
diante do Joinville pela 
2ª rodada do Brasileirão 
Série D. 

FernAndo cAmpos/ce Aimoré
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MUDANÇA DE RUMO
O Internacional levou uma goleada 

de 5 a 1 do Fortaleza pelo Brasileirão, 
e a pressão pela demissão do técnico 
Miguel Ángel Ramírez aumentou 
consideravelmente. Os dirigentes 
colorados bancaram a permanência do 
treinador, mas, exigiram correções na 
condução do trabalho.

COVID
Em meio a forte contestação do seu 

trabalho por parte de conselheiros e 
dirigentes do SC Internacional, o técnico 
Miguel Angel Ramirez testou positivo 
para Covid-19. Nos próximos 10 dias, o 
treinador espanhol não poderá orientar 
os jogadores colorados na beira do 
gramado.

RECOPA GAÚCHA
O Grêmio levantou mais uma taça. 

Reforçado dos experientes Victor Ferraz, 
Paulo Miranda, Everton Cardoso e 
Diego Churín, os garotos do tricolor 
conquistaram o título da Recopa 
Gaúcha, derrotando o FC Santa Cruz 
por três a zero na Arena, em Porto 
Alegre. Guilherme Azevedo, Léo Pereira 
e Jhonata Robert marcaram para o 
Grêmio.

DESTAQUES DA RECOPA
Na decisão da Recopa Gaúcha, dois 

jogadores do Grêmio tiveram atuações 
destacadas. Os volantes Fernando 
Henrique e Victor Bobsin atuaram muito 
bem nos 90 minutos contra o FC Santa 
Cruz. Estes dois atletas já se destacaram 
em outras partidas desta temporada e 
são duas promessas das categorias de 
base do tricolor.

DANILO FERNANDES
O goleiro Danilo Fernandes, que 

sofreu com uma série de lesões, pode 
estar deixando o SC Internacional. Sport 
Recife e São Paulo já manifestaram 
interesse em contar com o atleta. O 
contrato de Danilo Fernandes com 
o colorado gaúcho vai até o � nal do 
ano, mas, não está descartada a saída 
no momento, pois a ideia é dar mais 
oportunidades para o goleiro Daniel, 
oriundo das categorias de base.

PRAXEDES
Outro atleta que está deixando o 

SC Internacional é o volante Praxedes. 
O jogador está se transferindo para o 
Red Bull Bragantino. Uma dívida da 
direção colorada com o empresário 
de Praxedes, André Khouri, foi agente 
facilitador da negociação. A negociação 
supera os 5 milhões de euros, sendo que 
o Fluminense tem direito a 10% deste 
valor.

JOÃO PEGLOW
O Porto continua insistindo na 

contratação do atacante João Peglow do 
SC Internacional. A ideia é levar o atleta 
para Portugal por empréstimo com o 
passe estipulado.

GELSON CONTE
A direção do CE Lajeadense 

con� rmou o nome de Gelson Conte 
como novo treinador do clube. No 
segundo semestre, o Alviazul vai 
disputar o Campeonato Gaúcho da 
Divisão de Acesso. Ainda como jogador, 
Gelson Conte, vestindo a camisa do 
Lajeadense foi artilheiro do Gauchão de 
1991.

YPIRANGA 100%
O Ypiranga de Erechim arrancou com 

duas vitórias no Campeonato Brasileiro 
da Série C. Na estreia, o time gaúcho 
venceu o Paraná em casa por dois a zero, 
e no último domingo (6), aplicou 2 a 1 
no Mirassol, em São Paulo. Domingo 
(13), às 16 horas, o Ypiranga enfrenta o 
Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, 
buscando a manutenção dos 100 por 
cento de aproveitamento.

JUVENTUDE NO BRASILEIRÃO
O Juventude, nas duas primeiras 

rodadas do Campeonato Brasileiro da 
Série A, somou apenas um ponto, que foi 
conquistado na estreia contra o Cuiabá 
no Mato Grosso. Contra o Athletico 
Paranaense, no Estádio Alfredo Jaconi, 
na segunda rodada o time caxiense foi 
derrotado por três a zero.  Amanhã 
(12), às 19 horas, o Juventude enfrenta 
o Santos na Vila Belmiro, buscando a 
primeira vitória no certame.

COPA AMÉRICA
Com a participação de 10 seleções, 

inicia, neste � nal de semana, a Copa 
América 2021. A competição será 
realizada em solo brasileiro. O jogo 
inaugural do torneio será disputado 
domingo, às 18 horas, no Estádio Mané 
Garrincha, quando Brasil e Venezuela se 
enfrentam.

ZEBRAS
A Copa do Brasil muitas vezes se 

mostra uma competição bastante 
traiçoeira. Nesta semana, até os jogos da 
quarta-feira (9), três grandes clubes do 
futebol brasileiro foram eliminados de 
forma precoce no certame. Palmeiras, 
Corinthians e Cruzeiro foram superados 
por CRB, Atlético-GO e Juazeirense, e 
deixaram a competição. Outras equipes 
da Série A do Brasileirão também foram 
desclassi� cadas esta semana, casos de 
Bragantino, Chapecoense e América-
MG.

FUTEBOL DE ROCA SALES 
SEMIFINALISTAS SERÃO 
DEFINIDOS NO DOMINGO

Após ter retornado 
no domingo (06), 
o Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Roca Sales de� ne 
neste domingo (13) 
os semi� nalistas. 
Serão três jogos (um 
nos veteranos e dois 
na força livre) que 
ocorrem na Linha 
Júlio de Castilhos, 
sede do XV de 
Novembro. 

A partir das 

13h, o Juventude 
(Encruzilhada) encara 
o Esperança (Fazenda 
Lohmann). Na 
sequência, o Botafogo 
(Constância) pega o 
Amigos da Serrinha. 
Em caso de empate, 
a decisão será nos 
pênaltis. 

Pela manhã, a partir 
das 9h30min, o XV 
de Novembro encara 
o Independente na 
categoria de veteranos. 

RETORNO 
APÓS UM 
ANO E 
MEIO 

O campeonato amador 
de Roca Sales retornou 
no domingo (06) com 
uma partida que definiu 
o último classificado. 
Esperança e Botafogo 
empataram em 4 a 4. 

BRASILEIRÃO 
DUPLA GRENAL 
BUSCA 1ª VITÓRIA 

Grêmio e 
Internacional estarão em 
campo neste domingo 
(13), em mais uma 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. O tricolor 
gaúcho encara o 
Athlético Paranaense a 
partir das 16h na Arena. 
O Inter pega o Bahia, 
20h30min, no Pituaçu. 

O Inter disputou duas 
partidas. Na estreia, 
empatou com o Sport no 
Beira-Rio. Na 2ª rodada, 
o colorado perdeu para 
o Fortaleza por 5 a 1. O 
Grêmio jogou apenas 
uma vez, quando foi 
derrotado pelo Ceará 
por 2 a 1. 

A 3ª rodada tem duas 
partidas neste sábado e 
outras sete no domingo. 
Con� ra os jogos: 

19h (Allianz Parque) – Palmeiras X Corinthians 
19h (Vila Belmiro) – Santos X Juventude 

SÁBADO – 12/06

16h (Maracanã)  
Flamengo X América-MG

16h (Mineirão) 
Atlético-MG X São Paulo 

16h (Arena) 
Grêmio X Athletico Paranaense 

20h30min (Pituaçu) 
Bahia X Inter 

20h30min (Castelão) 
Fortaleza X Sport

20h30min (Nabi Abi Chedid) 
Bragantino X Fluminense 
20h30min (Arena Condá) 

Chapecoense X Ceará

DOMINGO – 13/06

Cuiabá X Atlético-GO 

SEM DATA 
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SETE CARACTERÍSTICAS 
DO INFERNO

Para 
muitos o 
inferno 
é apenas 
um lugar 
imaginário 
criado pela 
religião 

para assustar as pessoas para comprometê-las com a 
Igreja, mas Jesus Cristo não é mentiroso e ninguém 
melhor do que Ele para falar de um assunto tão sério. 
Jesus fala para nós do inferno diversas vezes na Bíblia 
para contrastar com o céu que é um lugar lindo onde 
todos deveriam querer ir, porém, a realidade é bem 
diferente.

Nosso Senhor ao falar do rico mesquinho e mão 
de vaca que não dava nada da sua riqueza a um pobre 
chamado Lázaro, mostra com detalhes como será no 
inferno para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus 
e viveram neste mundo segundo os desejos da carne. 
(Lucas 16:19).

1°- No inferno existe consciência:
Estaremos conscientes o tempo inteiro assim 

como nós estamos aqui na terra. Nossos sentimentos 
continuarão e poderemos ver tudo o que acontece ao 
nosso redor, principalmente o céu de Luz ao longe.

2°- No inferno existem tormentos:
Cristo disse que as dores no inferno seriam 

constantes e intermináveis, com choro e ranger de 
dentes. Não haverá descanso nem um minuto; não 
haverá paz nem por um segundo. Não haverá uma 
luzinha, por menor que seja para iluminar o ambiente, 
onde existe fedor de carne podre o tempo todo.

3°- No inferno os vizinhos são todos péssimos:
A pior ralé de pessoas estará lá para serem vizinhos: 

estupradores, assassinos cruéis, loucos esquizofrênicos 
e todas as pessoas invejosas, raivosas e nojentas.

4°- No inferno não existe água:
Imagine como ficará uma pessoa alguns dias sem 

água? O desespero da sede do rico no inferno era tanta 
que ele se contentaria com uma gota na língua trazida 
na ponta do dedo de Lázaro, mas nem isso se recebe. 

5°- No inferno teremos tristes memórias:
Deus não deixará que se apague da nossa mente 

todas as blasfêmias que nossos lábios disseram; vamos 
lembrar nitidamente quantas vezes dissemos: porco...! 
Vamos lembrar dia e noite os convites que rejeitamos 
para entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e não 
aceitamos porque queríamos ser donos da nossa vida.

6°- Quem está no inferno não quer que os outros 
vão para lá:

O rico que na verdade era pobre e miserável, tinha 
cinco irmãos e sabia com certeza que eles viriam para 
o mesmo lugar onde ele estava, por que ele sabia disso? 
Porque eles viviam a sua vida da mesma forma que ele 
viveu, isto é: deixando Deus sempre em último lugar!

7°- No inferno não existe nenhuma saída:
Experimente ficar trancado apenas um dia e uma 

noite num quarto sem luz, sem água, sem alguém para 
conversar e sem ouvir qualquer barulho de pessoas, 
animais ou pássaros por perto. O desespero vira uma 
loucura em pouco tempo.

Segundo Jesus Cristo, o inferno foi feito para o diabo 
e os seus anjos, mas a grande maioria das pessoas 
prefere ir para lá do que ir para o céu. E nada pode ser 
feito quando alguém já fez a sua própria escolha.

AS EXIGÊNCIAS 
MAIORES DA FÉ

Infelizmente, em algum momento na História, os 
cristãos começaram a limitar o poder de nosso grande 
Salvador e Senhor, para operar milagres. A Igreja 
desenvolveu uma teologia que apresenta a realidade de 
um Cristo Cósmico, Senhor do Universo e Autor da 
História, mas não senhor sobre nossos assuntos do dia 
a dia, como problemas na família, saúde ou finanças. 
Porém, não há uma esfera de nossa vida que não deva 
estar submissa ao senhorio de Jesus Cristo e do seu poder. 
São muitos os filhos de Deus que professam crer n’Ele, 
todavia não permitem que Deus intervenha em suas 
necessidades e aflições.

No Evangelho de Marcos, vemos o relato de um 
homem chamado Jairo, que era líder na sinagoga em 
Cafarnaum. Cafarnaum, foi uma cidade onde Jesus 
operou diversos milagres e sinais.  Ali Ele curou um 
paralítico, libertou um homem possesso de demônios, 
restaurou um homem com uma das mãos defeituosas. 
Certamente Jairo presenciou e ouviu relatos desses 
milagres que aconteceram na sua sinagoga e comunidade. 
Porém, determinado dia, a filha de Jairo adoece 
gravemente e está à beira da morte. Esse pai lembra-se dos 
milagres de Jesus e vai até ele pedir sua ajuda para curar 
sua filha. Claramente vemos que foi a dor, o desespero que 
levaram aquele homem até Jesus; sua própria necessidade 
e luta pessoal o aproximaram do Senhor. A atitude de 
Jesus foi de compaixão e misericórdia, pois o texto nos diz 
que prontamente o Senhor acompanhou Jairo até sua casa 
para curar a menina. (Marcos 5.21-43)

Contudo, no meio do caminho, uma mulher com 
hemorragia, um fluxo de sangue de doze anos toca em 
Jesus e é curada. O texto diz, que o Senhor parou para 
ver quem o tinha tocado e então ele ouve aquela mulher 
relatar todo histórico da doença e gastos com médicos. 
Certamente essa conversa tomou um bom tempo, 
gerando um atraso fatal na vida da filha de Jairo. Essa 
aparente interrupção fez com que Jesus não chegasse 
a tempo para curar a menina enferma. No meio da 
conversa com a mulher, empregados da casa de Jairo 
chegaram e disseram para ele não importunar mais a 
Jesus, pois a menina acabara de falecer. Mas na verdade, 
tudo estava sob o controle do Senhor, e ele apenas diz ao 
pai angustiado: “Não tenha medo. Crê somente!” Jairo 
não percebia, mas sua fé estava sendo construída para um 
grande milagre.

Esse atraso aparente, exigiu daquele pai um novo nível 
de fé e confiança em Deus! Ele estava para experimentar 
um milagre maior que uma cura: a ressurreição de sua 
filha. O relato diz que Jesus foi até a casa, tomou a menina 
morta pela mão e ordenou que ela voltasse a vida.  Jairo e 
sua família, presenciaram diante dos seus olhos o poder 
de Deus ressuscitando uma pessoa morta! 

PREZADO LEITOR: Não importa se você se 
aproxima do Senhor Jesus por causa de uma doença, um 
problema. Ele recebe alegremente você! Porém, Ele espera 
uma total confiança de sua parte no amor e poder dele 
sobre todas as circunstâncias. Muitos “atrasos” de Deus, 
são na verdade parte do plano dele para levar você a um 
novo nível de fé, onde ouvirá sua voz lhe dizendo: “não 
temas, crê somente!” 

(Pr. Gustavo Erthal)

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

UMA SEMENTE DE 
ESPERANÇA

É bem 
provável 
que Jesus 
tenha 
contado 
as 
parábolas 

do grão de mostarda, da semente que 
cresce silenciosamente à noite e a parábola 
do semeador encontradas nas leituras do 
Evangelho de Marcos 4, 26-34 quando 
o grupo de seus seguidores era pequeno 
e os frutos da pregação escassos. Foi o 
momento oportuno para semear esperança 
no coração de seus discípulos.

A palavra de Deus não dá frutos 
automaticamente. Na vida colhemos o 
que semeamos. Passar a vida esperando 
por um golpe de sorte é um incêndio 
que logo se extingue. O que resta é o que 
se constrói com esforço. É necessário 
cumprir as condições para que a semente 
germine e se desenvolva até atingir a sua 
plenitude. Coisas que valem a pena não são 
produzidas de graça, mas são construídas 
aos poucos.

A esperança é uma virtude teológica, 
que leva em conta o presente com 
responsabilidade, valoriza-o e o enfrenta 
com realismo. A palavra de Deus dará 
frutos a seu tempo. E os tempos de Deus 
nem sempre coincidem com os nossos. 
Devemos começar cada dia com novos 
propósitos como se fosse o primeiro, o 
único e o último de nossas vidas. Nunca 
devemos desanimar. Você sempre tem 
que conquistar novos objetivos, custe o 
que custar. Graças à esperança de nunca 
ficarmos parados, sempre há uma segunda 
chance.

A palavra de Deus tem um começo 
humilde e um fim certo. O camponês é 
um homem de esperança porque a cada 
ano começa a preparar sua terra com a 
confiança de que aquele ano será melhor 
do que o passado. Temos os mesmos 
sentimentos daquele fazendeiro, porque 
você sempre pode ser melhor, sempre 
esperamos por tempos melhores. Deixe as 
coisas se desenvolverem gradualmente. 

Somos na Igreja a sementinha que 
Cristo quis semear; e através de nós a graça 
da salvação deverá atingir todos os homens 
e mulheres que vivem ao nosso lado. 
Madre Teresa de Calcutá costumava dizer: 
"Não tente ações espetaculares. O que 
importa é a dedicação diária de si mesmo."

Rezemos a Deus para que não percamos 
a coragem nos momentos de crise, mesmo 
que não vejamos os frutos; não sejamos 
seduzidos por resultados puramente 
materiais; que em todos os momentos 
sintamos a proximidade e a solidariedade 
da Igreja, presente em todos os cantos 
da terra; e acima de tudo, que saibamos 
descobrir até nas pequenas ações da nossa 
vida, a mão de Deus.
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O prezado leitor e a 
estimada leitora sabiam 
que foi Leonardo da 
Vinci, lá nos séculos 
XIV e XV, um dos 
primeiros a teorizar 
uma solução em lentes 
de contato para alguns 
específicos problemas 
de visão? Pois sim, a 
ideia vem de longe, 
mas elas só foram 
primordialmente 
desenvolvidas em 
fins do século XIX, 
haja vista que os 
protótipos iniciais 
não tiveram muito 
sucesso. As tentativas 
prosseguiram e, só em 
1970, mais confortáveis 
e maleáveis, esse recurso 
maravilhoso em termos 
de visão ganhou o 
mundo.

Então, posso até dizer 
que na minha cidade 
fui quase precursora no 
uso de lentes de contato 
rígidas, já que as utilizo 
há quase meio século. 
Por quê? Por causa do 
Ceratocone.

Explico rapidamente 
a doença: a córnea é 
nossa lente natural e 
tem o formato similar 
a uma calota de carro. 
No Ceratocone a córnea 
adota uma forma de 
cone. Essa alteração 
distorce a entrada de 
luz, o que provoca 
uma visão embaçada e 
irregular, mesmo com 
o uso de óculos. É um 
problema hereditário, 
que afeta até 2% de 
brasileiros, aparece em 
homens e mulheres 
na mesma frequência 
e, ao contrário de 
outros problemas 
oftalmológicos, é 
mais comum no 
final da infância e 
na adolescência. Os 
tratamentos atuais 
conseguem controlar 
bem os sintomas, 
restabelecer a visão e 
as lentes de contato 
geralmente são a 
primeira indicação 
médica.

Quem necessita de 
lentes de contato e segue 
a orientação correta, 
tem que, paciente e 
cuidadosamente colocá-
las pela manhã e retirá-
las à noite. Mesmo com 
todo o zelo, algumas 
vezes, são inevitáveis 

artigo
A lente de contato e Santo Antônio

perdas, quebras, 
extravios ou ver uma 
delas sumir e nunca 
mais encontrá-la e... 
chorar muito por isso. 
Mas o inverso também 
pode acontecer: a graça 
de localizar a lente 
considerada perdida, 
pela firme convicção 
de quem acredita e tem 
fé, fato que me leva a 
contar o que aconteceu 
comigo num passado 
remoto da minha vida.

Era um sábado à 
tarde, luminoso dia 
de abril. Minha mãe, 
mulher da terra, 
quase que diariamente 
impunha a enxada numa 
mão e uma pequena faca 
na outra, e não havia 
inço que sobrevivesse 
no pequeno terreno 
adjacente à nossa casa.

Naquela tarde ela 
capinava entre os pés 
de milho que havia 
plantado. Desci, avisei-a 
que iria visitar minha tia 
que morava a algumas 
quadras de nossa casa 
e saí.

Chegando lá, entrei 
pelos fundos como 
sempre fazia e como 
os íntimos costumam 
chegar. Havia uma 
pequena rampa com 
os tradicionais dois 
trilhos para o carro e 
três de grama antes do 
portão da garagem. 
Subi, chamei através das 
basculantes semiabertas 
e ninguém respondeu. 
Aguardei uns instantes, 
voltei a chamar e... nada.

Sempre fui muito 
ligada a essa Tia, pessoa 
com quem era muito 
bom ter “dois dedos de 
prosa”, pela capacidade 
que tinha de olhar para 
a gente com os olhos da 
alma e valorizar nossa 
vontade de acertar o 
passo. 

Um pouco 
desapontada por não 
encontrar ninguém 
em casa, desci 
apressadamente a 
rampinha e, ao chegar 
à calçada algo deve 
ter chamado minha 
atenção, pois virei 
rapidamente o olhar. 
Meu Deus! Com esse 
movimento, foi-se ao 
sabor do vento uma 
das minhas lentes de 
contato. E agora?

Perder uma lente 
dentro de casa gera 
aflição; na rua provoca 
desespero. Imaginem 
um pedaçinho 
boleado de plástico, 
de 10 milímetros, 
transparente, caído ao 
“Deus dará” num espaço 
destinado à circulação 
pública. 

Quem usa, sabe. 
O coração acelera, as 
pernas tremem, os pés 
não devem sair do lugar. 
É preciso antes sondar 
cada centímetro ao 
redor deles, pois o risco 
de pisoteá-la é grande.  

Comecei a procurar. 
Examinei um lado, 
outro. Com muita 
cautela fui me virando, 
inclinei-me, agachei-me, 
olhei à minha direita, 
à esquerda, atrás, mais 
para cima e nada de 
localizá-la.

Lentes de boa 
qualidade são caras 
e, naquele tempo, o 
processo de conseguir 
uma nova também 
implicava perder dias 
de trabalho com idas à 
Capital.  Que sufoco!

 Duas pessoas vinham 
pela calçada. De longe 
já fui implorando “Por 
favor, não passem aqui, 
perdi minha lente de 
contato”.

Um colega de 
trabalho que circulava 
por lá de carro 
estranhou a cena e foi ao 
meu encontro. Juntos, 
averiguamos novamente 
aquele espaço, cada 
pedaço de chão, cada 
pedra da calçada e nada 
da safada aparecer.

Dizem que resiliência 
é também a capacidade 
de se adaptar à má sorte.

Voltei pra casa 
segurando as lágrimas, 
mas ao alcançar o 
portão de entrada, 
desabei a chorar. Fui 
direta ao pátio:

 - Mãe! Perdi minha 
lente na saída da casa da 
Tia Ita. Procurei, olhei, 
vasculhei e não achei 
mais.

Minha mãe ergueu-
se entre os pés de 
milho - lembro bem, 
uma faquinha numa 
das mãos e um monte 
de inço na outra – e me 
disse: “Vai de volta e 
olha melhor”.

- Cansei de procurar, 
mãe, um colega do 
Banco me ajudou, mas 
não a encontramos.

 Ela se aproximou 
um pouco mais, e juro, 
olhou-me com um olhar 
que tinha a força do céu: 
- Volta lá, eu vou rezar 
pro Santo Antônio, tu 
vai encontrar.

- Mas, mãe...
-Vai de volta. Eu 

tô rezando pro Santo 
Antônio, tu vai achar a 
tua lente.

Fiz o caminho de 
volta me segurando 
naquele tênue fio de 
esperança, mas a dúvida 
gritava alto em cada 
passo.

Cheguei lá, 
posicionei-me no exato 
lugar onde a lente havia 
saltado do meu olho. 
Olhei para o chão e...
um brilho. Devagarinho 
agachei-me, coração 
aos pinotes, respiração 
ofegante e sim... como 
se tivesse caído do 
céu, repousava luzente 
e intacta, sobre uma 
delicada folhinha de 
grama a minha preciosa 
e indispensável lente de 
contato.

Não sei a oração dos 
objetos perdidos que 
minha mãe fez naquela 
ocasião, mas acho que 
impossíveis são nossas 
dúvidas e medos, pois 
através de intercessores, 
Deus pode e Deus faz. 

Muito, muito 
obrigada, minha querida 
e amada mãe. A chama 
da fé sempre foi sua 
companheira de vida. 

Louvores a Santo 
Antônio e uma especial 
oração na passagem do 
seu dia, 13 de junho.

Odete Ghisleni

ENCANTADO
Novas vagas de 
estacionamento 
para os motociclistas

Os motociclistas que trafegam pelas ruas de 
Encantado ganham novas opções de estacionamento. 
Nesta semana, o departamento de trânsito sinalizou 
mais de 30 novas vagas.

Os espaços foram disponibilizados nas esquinas 
das ruas Coronel Sobral paralela com a Eduardo 
Satler e Duque de Caxias com Eduardo Satler.

A equipe também fará a pintura de vagas na Barão 
do Rio Branco com a Duque de Caxias.

coronel sobral e eduardo satler 
receberam vagas para motocicletas

DIVULGAÇÃO
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SAÚDE-SE
ARTIGO: Tudo 
bem pegar leve

Este é um período complexo, talvez o mais 
complexo da Humanidade.  Estamos em fase de 
difícil adaptação em um ano dificilmente adaptado. 
No princípio vieram as teorias do mundo científico 
que estaríamos diante de uma Pandemia Global. Em 
seguida, a cruel constatação.

Evidências que sentimos na “pele”, mudanças de 
hábitos, etiquetas respiratórias, uso frenético de 
álcool gel, lavagem de mãos. Ações conhecidas e já 
praticadas pelo nosso mundo da Enfermagem, mas 
com intensidade desigual! E o que realmente nos 
impactou foi o isolamento social, nos afetando como 
pessoas, pais, filhos, família, estudantes, professores, 
profissionais, instituições… Somos pessoas altamente 
sociáveis, relacionáveis, vivemos em comunidades 
praticando o “isolamento social” que, neste momento, 
tornou-se um mal necessário, em prol da VIDA! Pois 
nada impacta mais que a perda da Vida Humana.

Acompanhando, veio a discussão de como 
minimizar as perdas para a formação dos futuros 
profissionais da saúde, minimizar os efeitos sobre os 
planos de futuro, projetos, sonhos, perspectiva de 
uma vida melhor.

Nós não medimos esforços, e sabemos que a 
reprodução da normalidade está distante do que 
vivemos agora, e que é uma batalha desigual. Por 
isso estamos convictos que não devemos desistir, 
este é um período excepcional, estar em EAD não é 
definitivo, e é a esperança que a Vida continua; que os 
sonhos serão realizados. 

Por isso, pegue leve com você, não exija o 
presencial no EAD, fique apenas com o essencial, 
vamos cuidar de nós mesmos para no futuro resgatar 
o que for necessário para prestar o melhor cuidado 
em Enfermagem.

Aluno, professor, técnico, coordenador, estagiário. 
É o momento de fazermos o melhor dentro do que 
é possível, sem excessos de cobranças e chicotadas, 
sabemos que vamos errar, e tudo bem, teremos vida 
para consertar. Professor, exigir menos da turma 
no EAD e de você não é sinal de fracasso, mas 
sim de compartilhamento de responsabilidades, 
Aluno, exigir menos do professor e de você não é 
sinal de fracasso, mas sim de compartilhamento de 
responsabilidades.

Então está tudo bem, tudo bem pegar leve! 
Estamos construindo um caminho desconhecido, 
estamos descobrindo juntos a melhor maneira, com a 
certeza que teremos toda a Vida para recuperar o que 
for necessário.

E se algo não estiver legal, o caminho é o diálogo. 
Acesse seu professor, pratique a segurança do 
cuidado, e não excite o próximo passo. A coordenação 
do curso está atenta e disponível, avaliando com 
cuidado a adaptação ao EAD, especialmente, a 
preservação da Vida.

Então está tudo bem, tudo bem pegar leve! Pegar 
leve não é perder a qualidade ou deixar de fazer as 
coisas da melhor forma. Neste momento pegar leve é 
preservar a VIDA e protegermos quem amamos.

Temos muitos sonhos a realizar, e a VIDA toda 
para recuperar.

Tudo bem; pegue leve!

Francieli Bonfanti 
Enfermeira e coordenadora do Curso Técnico de 
Enfermagem da Lumecep

Turismo 

Amturvales encerra 
capacitações para qualificar 
atendimento aos turistas

A Associação dos Municípios 
de Turismo da Região dos Vales 
(Amturvales) promoveu, entre 
o final de maio e o início de 
junho, dois cursos: Competências 
Básicas do Condutor de Turismo 
de Aventura e Atendimento no 
Turismo.

O curso de Atendimento no 
Turismo ocorreu no dia 29 de 
maio, em Arvorezinha, atendendo 
os municípios da região alta do 
Vale. Entre os temas abordados 
estiveram o bom atendimento, 
como encantar os turistas e a 
criatividade ao receber pessoas.

A qualificação teve 22 
participantes e a turismóloga 
da Amturvales, Cristine Viel, 
foi a instrutora. Ela salienta 
que o curso foi interativo, 
trazendo as dificuldades e 
ações do dia a dia referente ao 
atendimento ao turista. “Com a 
retomada do turismo e o novo 
perfil do turista, que será o de 
um cliente preocupado com a 
saúde, bem-estar e uma nova 

mentalidade pós-pandemia, é 
importante qualificar cada vez 
mais as equipes de atendimento 
e de forma continuada. Afinal, a 
excelência no atendimento deve 
ser prioridade”, afirma Cristiane.

Para a turismóloga, 
municípios da Rota da Erva Mate 
estarem presentes no curso foi 
importante, pois desde ervateiras, 
prestadores de serviços, pontos 
de atendimento diversos, além 
de gestores do Museu do Pão, 
em Ilópolis, puderam trocar 
experiências, estabelecer parcerias 
e buscar maior qualidade na sua 
forma de receber e atender ao 
turista que visita este destino do 
Vale do Taquari.

Já o curso Competências 
Básicas do Condutor de Turismo 
de Aventura encerrou-se no 
sábado (06). A capacitação é 
baseada na Lei Geral do Turismo, 
Código de Defesa do Consumidor 
e Normas da ABNT para o 
Turismo de Aventura. O objetivo 
foi capacitar recursos humanos 

para os segmentos de ecoturismo, 
turismo de aventura e turismo 
rural.

Ao todo, 18 alunos, de 
11 municípios da região, 
participaram do curso. As saídas 
de campo ocorreram no Morro 
Gaúcho, em Arroio do Meio, e 
em trilha que saiu do Parque dos 
Lagos até os Paredões do Arroio 
Sampaio, em Sério.

Para o instrutor, Luis Marcelo 
Rodrigues, que é diretor técnico 
da empresa Nomas, a qualificação 
é importante para guias de 
turismo e para pessoas que 
queiram ingressar no setor de 
ecoturismo, turismo de aventura 
e turismo rural. “Atividades 
como ecoturismo, caminhadas 
e cicloturismo estão muito em 
alta hoje no segmento de turismo 
rural. Essa capacitação vem para 
preparar os profissionais para o 
bem atender, prepará-los para o 
sistema de gestão de segurança, 
sem deixar de lado a parte do 
meio ambiente”, observa.

Curso de 
Competências 
Básicas do 
Condutor de 
Turismo de 
Aventura teve 
saídas de campo em 
Arroio do Meio e 
Sério

Curso de Atendimento no Turismo buscou preparar profissionais para a retomada do 
setor e o novo perfil do turista, preocupado com saúde e bem-estar
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