
Ação da Polícia Civil, realizada ontem (26), cumpriu três mandados 
de prisão relacionados ao tráfi co de drogas 
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Mensagem e Convite de missa de sétimo dia de falecimento

Luciane Caume
Filha Aline, 

Genro Angelo, 
irmãos da sempre 
lembrada Luciane 
Caume, agradecem 
publicamente a todos 
que compareceram aos 
atos de despedidada 
da Lu, deixando o 
carinho e a esperança 
nesse momento 
de dor e tristeza. 
Agradecimento todo 
especial ao Padre 
Mauro, ao Grupo das 
Torcedoras Coloradas, 
ao Consulado 
Colorado e à direção 
e funcionários do CFC 
Casaril.

Outrossim, deixam o convite para missa de 7º dia de falecimento, a ser 
celebrada no domingo (29), às 08h30min, na Igreja Matriz de Encantado. FRASE DA 

SEMANA

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

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

OBITUÁRIO 20/08/2021 a 
26/08/2021

20/08 – Dorivaldo José dos 
Santos, 72 anos.

Cemitério Santo Agostinho, Encantado.

20/08 – Venilde Madalena 
Mainardi Buffé, 81 anos.

Cemitério Municipal de Muçum. Funerária Pezzi.

20/08 – Euclides Pinseta, 86 anos.
Cemitério de Linha Alegre Caravaggio, Muçum. 

Funerária Garibotti.

24/08 – Guilherme Candido, 8 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. 

Funerária Mazzarino.

25/08 – Renee Sturmer Debortoli, 
93 anos.

Cemitério da Linha Barra do Zeferino, Doutor 
Ricardo. Funerária Pezzi.

26/08 – Neura Baratto Zanon,
63 anos.

Cemitério de Jacarezinho, Encantado.

26/08 – Aquilino Spagnolo, 
85 anos.

Cemitério Municipal de Relvado. 
Funerária Mazzarino.

VOLUME ALTO 

Leitores do Jornal Opinião e ouvintes da Rádio 
Encantado reclamam da algazarra e do som em volume 
alto, que acontece em todos os � nais de semana, na rua 
Padre Anchieta, em Encantado. Pode isso? 

 EXPEDIENTE: Jornal Opinião Regional | Fundado em 21/08/1971 
 Endereço: Rua 7 de Setembro, 792 | Encantado-RS | 51.3751.1580

Antonio Alberto Lucca
DIRETOR
lucca@rdencantado.com.br

Elisangela Favaretto
JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 16104
elisangela@opiniaojornal.com.br

PUBLICIDADE
comercial@opiniaojornal.com.br

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

EDIÇÃO Nº: 2.557
Jornal de circulação 
semanal, às sextas-feiras.
Fechamento comercial às 
quintas-feiras, às 12h.

 “Acabamos 
nos  tornado 
um  apêndice do 
governo do PSDB”
Marco Alba, ex-prefeito 
de Gravataí e ex deputado 
estadual pelo MDB. Ele 
discorda da presença do 
MDB no Governo Eduardo 
Leite. 

Cinquentenário de 
um jornal Comunitário

Comemorando meio século de convívio, com a imprensa escrita de Encantado, 
rejubilo-me com a atual direção de jornal Opinião, pela data jubilar desse 
valoroso órgão de imprensa encantadense, fundado na década de setenta, pelo 
incansável jornalista, Olavo Carlos Wagner, que então, residia em Encantado. 
Decorreram tantos anos e muitas transformações se sucederam, de lá a esta 
data, passando de proprietário a  proprietário e atualmente, nas mãos do 
vibrante dirigente, Sr. Antônio Alberto Lucca, diretor do Grupo Encantado de 
Comunicação, que integra a Rádio Encantado AM, a Rádio Onda FM e o Jornal 
Opinião. 

Tive a satisfação de iniciar os meus contatos 
com a imprensa escrita, colaborando com o Jornal 
Opinião, semanalmente, na minha coluna intitulada, 
“PINGOS E RESPINGOS”, abordando tema sociais, 
comunitários e de desenvolvimento do Município de 
Encantado. 

Uno-me às homenagens que lhes estão sendo 
prestadas, almejando-lhes sucesso e incessante 
atualização, para o bem-estar da comunidade 
encantadense.

Ampère M. Giordani

50 anos 
Parabéns ao Jornal Opinião, na pessoa de seu 

fundador, diretores subsequentes e colaboradores 
pela expressiva marca de longevidade já alcançada. E 
que continue a circular também na versão impressa. 

 
Arbi Fischborn
Ex-bancário

>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.  
>> nomes e gra� as são de responsabilidade das funerárias ou 
outros informantes.  
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encantadoCobranças foram feitas na sessão desta semana

Presidente Yê critica atendimento 
na área da saúde em Encantado 
As reclamações 

em relação ao 
atendimento 

prestado pela Secretaria 
da Saúde foram 
abordadas na sessão da 
segunda-feira (23), na 
Câmara de Vereadores de 
Encantado. A presidente 
Andresa Cristina de 
Souza (Yê) relatou estar 
preocupada com o 
número de pessoas que 
procuram o Legislativo 
alegando que não 
estão satisfeitas com o 
atendimento em relação 
a consultas e exames. Outra reclamação 
é quanto aos medicamentos que estão 
faltando na farmácia do município.  

Conforme a presidente, é preciso 
celeridade em procedimentos que 
são prioritários nos casos de exames 
laboratoriais e procedimentos. “Às 
pessoas que estão falando que a nossa 
saúde está boa: que sentem nesta casa 

e fiquem ouvindo a comunidade que 
precisa do atendimento”, declarou. 

A emedebista cobrou respostas por 
parte da Secretária Clarissa da Rosa 
Pretto Scatola e enfatizou que o objetivo 
é resolver os problemas e não apenas 
acumular críticas. “Tem que ter o Plano 
B. As pessoas que têm câncer, por 
exemplo, não podem esperar”, cobrou. 

VEtos dErrubados  
Na sessão desta semana os vereadores derrubaram dois vetos impostos pelo 

Executivo a projetos criados na Câmara de Vereadores. A decisão da Câmara 
(por 5 a 4 votos) é relacionada as seguintes propostas:

05/2021– Institui o Programa de rastreio ao diabetes nas creches e escolas 
públicas do Município de Encantado

07/2021–  Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que 
tenham sido condenadas pela Lei Federal n° 11.340 (Lei Maria da Penha) ou 
Lei Federal n° 13.104 (Lei do Feminicídio), no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município de Encantado. 

Um Projeto de Lei foi aprovado na sessão desta semana. A matéria 041/2021 
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 291.745,46

51 3751-6901

9 9783-8680

Café - Almoço - Lanches
Sorvete direto de fábrica

Av. Antônio Deconto - 1150

B. Planalto - Encantado/RS

>>Vista especial para o Cristo Protetor

Comissão especial da saúde
A Comissão especial da saúde reuniu-se na 

segunda-feira (23) para dar continuidade ao trabalho 
que envolve análises de todas as situações da Saúde 
municipal e regional. 

Conforme o presidente da comissão, o vereador 
Marino Deves, vários assuntos foram deliberados 
no encontro, como: o trabalho que está sendo 
desenvolvido pelas Agentes Comunitários de Saúde, 
número de profissionais e de atendimentos de cada 
agente, entre outros. 

Também foi debatido a situação de oncologia, 
referência regional no município de Lajeado. A 
comissão definiu também que fará visitas ao hospital 
de Lajeado, CAPS, e será realizada uma reunião 
com o Executivo com a finalidade de saber o que 
realmente está sendo feito para a causa animal.

Participaram da reunião da Comissão Especial 
da Saúde os Vereadores Marino Deves, Andresa de 
Souza –Yê, Sandra Vian Buffon, Carlos Eduardo 
da Silva – Duda do Táxi e a assessora de bancadas 
Caroline Lima Borba da Silva.

“Às pessoas que estão falando que a nossa saúde 
está boa: que sentem nesta casa e fiquem ouvindo 

a comunidade que precisa do atendimento”

andresa cristina de souza (yê)

Yê cobrou 
soluções 

por parte do 
Executivo 

Reunião foi 
realizada na 

segunda-feira 

DIVULgAção
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claudinei
cofferri

DE OLHO EM ROCA

Encantado 
Músicas do Canto da Lagoa são divulgadas

Nova Bréscia 
cidade é premiada no "Te Vacina RS"

Na manhã da sexta-feira (20), 
a Secretaria Estadual da Saúde 
anunciou os vencedores da segunda 
e última etapa do Prêmio Te Vacina 
RS, que buscou reconhecer e 
valorizar os municípios que mais 
vacinaram contra a Covid-19 no 
Estado.

Foram duas etapas com 
premiação de R$ 625 mil. A 
primeira foi divulgada em 20 de 
julho. Na premiação divulgada na 
sexta (20), em primeiro lugar, entre 
os diferentes portes de municípios, 
conforme a população, � caram 
Erechim, Santo Ângelo, Júlio de 
Castilhos e São João do Polêsine. 
Em segundo lugar, Alvorada, 
Carazinho, Feliz e Nova Bréscia. 
Os municípios contemplados em 
julho foram excluídos agora, para 
que não se repetissem vencedores 
e mais cidades pudessem dispor do 
prêmio.

Nesta segunda fase foram 
consideradas doses aplicadas 
e registradas no Sistema de 
Informação do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI) até as 
23h59 de 17 de agosto. O índice 
foi obtido dividindo a quantidade 
de doses aplicadas pelas vacinas 
distribuídas por município, 
limitando os valores de 0 a 100. 
Se um município recebeu 100 

doses e aplicou 80, por exemplo, a 
cobertura vacinal é de 80%.

O uso dos recursos recebidos 
na premiação deverá ser em ações 
na atenção primária à saúde. O 
pagamento será realizado por meio 
do Fundo Estadual de Saúde aos 
Fundos Municipais de Saúde.

Conforme o secretário da Saúde 
de Nova Bréscia, Marino Deves, 
a premiação representa o esforço 
de toda a equipe. Desde o início 
da pandemia, a Secretaria contou 
com um Centro de Operações 
Emergenciais (Coe) extremamente 
atualizado, com o entendimento 
da enfermagem, dos médicos, dos 
vacinadores, agentes comunitários, 
população e da gestão. Além disso, 
haviam testes disponíveis para 
todas as pessoas que apresentavam 
síndromes gripais e medicação, se 
houvesse necessidade. 

“O nosso município tem uma 
Estratégia de Saúde da Família 
com 100% de cobertura e com 
agentes comunitárias de saúde 
que desempenham um trabalho 
muito forte, muito importante 
nessa relação da Unidade de 
Saúde com as pessoas. Nossos 
cadastros estão extremamente 
bem atualizados, as agentes têm 
os contatos das pessoas, sabem 
quantas moram na família e até a 

idade delas. Isso foi um facilitador 
muito grande. Ao recebermos as 
doses, íamos buscar no mesmo dia 
e já procurávamos vacinar quase 
que instantaneamente, dentro 
daquele princípio de que vacina 
boa é vacina no braço. Tendo 
esta estrutura montada, o nosso 
trabalho foi estimular a equipe e 
dar todas as condições para que 
houvesse essa vacinação como 
teve”, explica o secretário. 

Outra preocupação da equipe, 
conforme Deves, era contatar 
as pessoas que não tinham 
sido vacinadas. “Muitas vezes 
íamos até a casa da pessoas. Não 
encontramos nenhuma resistência 
quanto a vacinação. Então com 
um sistema bem organizado, 
equipe coesa e imbuída em fazer 
os contatos, nós tivemos desde o 
início, uma cobertura vacinal bem 
efetiva e foi isso que proporcionou 
o prêmio. Na última sexta-feira 
íamos receber as últimas doses, 
mas já tínhamos vacinado todos 
acima de 18 anos e então fomos 
procurar aqueles que, porventura, 
não tinham sido vacinados. Isso 
proporcionou um trabalho bem 
feito”, destaca. 

Elisangela Favaretto
jornalista

Ensaios do 
Coral Misto 
Natalino 
iniciam na 
próxima 
semana

Interessados em 
integrar o Coral Misto 
Natalino podem se 
inscrever até o � nal 
deste mês, junto à 
Biblioteca Municipal 
Rui Barbosa. O 
projeto está sendo 
viabilizado através 
da Coordenadoria de 
Cultura, Turismo e 
Eventos, com apoio 
da administração 
municipal. Os ensaios 
serão realizados a 
partir da próxima 
quarta-feira, dia 1º de 
setembro, no Cras Casa 
da Amizade.

Município vai contar 
com mais um ESF

Durante a última viagem a Brasília, o prefeito 
Amilton Fontana cadastrou o projeto da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 3, que contará com 
médico, enfermeira, técnica em enfermagem, 
agentes de saúde e atenderá parte dos moradores da 
zona urbana. A obra que viabilizará a ampliação do 
atendimento é de cerca de R$ 400 mil, pagos com 
recursos próprios do município. Segundo Fontana, 
o projeto deve ter início em breve, para que parte 
do atendimento já seja iniciado em dezembro. A 
obra de ampliação será realizada em duas etapas e 
contemplará diversas melhorias, como a ampliação 
da área de imunização no pavimento superior, 
cobertura nos acessos, reforma de salas, banheiro 
externo para quem aguarda e adaptação de salas 
de reunião e educação em saúde. Também serão 
reformadas a área dos motoristas e a garagem.  Com 
a ampliação de 180m2, o espaço do Posto de Saúde 
do Centro contará com 750m2 para atendimento.

Amanhã é dia de ação 
voluntária na praça da Matriz

Através de uma iniciativa do vereador Gilvani 
Bronca, do PTB, foi criado e promulgado no dia 07 
de julho, o dia do voluntariado comemorado amanhã 
(28). Para marcar a data, um grupo de voluntários 
irá realizar o trabalho de pintura e embelezamento 
da Praça da Matriz. Conforme uma das voluntárias, 
a coordenadora de eventos Marlisa Sartori Bratti, a 
ação tem como objetivo “melhorar este espaço que 
tem recebido uma boa frequência de famílias”. A 
administração quer, também, nas próximas semanas, 
melhorar a iluminação do local e instalar mais 
brinquedos. 

DIVULGAÇÃO

local será revitalizado

O Canto da Lagoa retorna ao 
calendário de programações de 
Encantado no próximo dia 10 de 
setembro, com programação online. 
A edição, que presta homenagem 
aos eventos anteriores, é chamada de 
“Canto da Lagoa Recordações”. 

Os intérpretes desta edição 
já foram convidados. São eles: 
Márcia Graciola; Caroline Agostini 
Gianezini; Gustavo Matje; Marcelo 
Nólibos; Jeferson Rabaiolli; Regiane 
Assolini; Julia P. Troian; Vinícius 
Agostini Gianezini; Daniela 
Asquidamini; Jonas Bastianel; 
Eduardo Barzotto; Davi Dal Pizzol; 
Namir Barzotto; Luciano Lucca 
e Fábio Tiecher. As participações 
especiais � cam por conta dos 
músicos, Cristiana Pretto; Daniel 
Orlandini, o "Guigui"; Maurício 
Horn, o "Gaita"; Mauri Horn e 
Gustavo Ghisleni. O convidado 
especial é Kako Xavier, que já 
participou de diversas edições do 
festival.

Já a banda será composta por 
Fernando Graciola, no violão nylon, 
violão aço, adaptação de arranjos e 
direção musical; Maurício Malaggi, 
o “Lito”, na bateria e percussão; Alex 
Zanotelli, no contrabaixo; Zoca 
Jungs, na guitarra, violão nylon, 
violão aço e viola caipira; Pedrinho 
Figueiredo, na � auta transversal e 
saxofone soprano; Matheus Kleber, 

no piano e acordeom e Bruno 
Coelho, na percussão. Todos os 
músicos foram escolhidos através 
de uma comissão, que priorizou a 
participação de artistas da cidade-
berço do evento. 

A organização selecionou 16 
músicas para serem recordadas, com 
o intuito de mostrar a pluralidade 
e a diversidade de estilos musicais 
que fazem parte do acervo do Canto 
da Lagoa. São elas: O meu lugar 
(Renê Duque/Cao Guimarães) 
– 2ª edição; Rodeio de estrelas 
(Hércules Grecco/Pedro Guerra) - 3ª 
edição; Tua companhia (Marcelo 
Daudt Polido) – 4ª edição; Morena 
Maçambiqueira (Kako Xavier/Ivo 
Ladislau) - 5ª edição; Coração do 
Sul (Kako Xavier/Duda Jacques) - 6ª 
edição; Nas entrelinhas do show 
(Mauro Marques/Vaine Darde) – 7ª 
edição; Pequeno paraíso (Urubatan 
Petrus) – 8ª edição; Fé e farinha 
(Paulo Peixoto de Campos) – 9ª 
edição; Pelos olhos do meu amor 
(Kako Xavier/Duda Jacques) – 10ª 
edição; Cobra criada (Kako Xavier/
Eduardo Radox) – 11ª edição; 
Aparece, vizinha! (Matheus Neves 
da Fontoura/Rodrigo “Poka” 
Duarte) – 12ª edição; Lagoa do peixe 
(Caio Martinez/Adriano Sperandir/
Cristian Sperandir) – 13ª edição; As 
águas vão levar (Kako Xavier/Duda 
Jacques) – 14ª edição; Recuerdos 

do Taquari (Luciano Lucca) – 15ª 
edição; Qual seria a graça (Vinícius 
Agostini Gianezini, Júlia Pretto 
Troian e Rafael Graciola) – Canto da 
Lagoa Estudantil 2018; Monges do 
Pinheirinho (Fábio Tiecher/ Jorge 
Moreira (in memoriam)/� iago 
Vian) – 16ª edição.

Além das faixas, selecionadas 
entre mais de duzentas, o público 
poderá escolher outras três que 
também serão apresentadas. A 
seleção acontece pelo Instagram do 
Canto da Lagoa, através de votação.

A programação online inicia 
a partir das 19h30min, com 
transmissão direta do Parque João 
Batista Marchese pelo per� l o� cial 
do Canto da Lagoa no Facebook e 
Youtube.

O evento busca preservar, 
difundir e celebrar o acervo de 
canções formado após 16 edições 
do festival Canto da Lagoa, 
maior evento cultural da cidade 
de Encantado e um dos maiores 
do estado, reconhecido no país e 
internacionalmente. 

O Canto da Lagoa Recordações 
é um projeto que conta com 
o patrocínio da Fontana SA, 
com realização da Associação 
Cultural Encantado e que tem o 
� nanciamento do Pró-cultura, 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul.
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ANTA GORDASegurança pública e turismo foram debatidos no evento

Vice Governador e Secretário 
Estadual de Turismo participam 
de reunião do G-17
A cidade de 

Anta Gorda 
recebeu os 

prefeitos da região em 
reunião mensal do 
G-17, no sábado (21). 
O encontro ocorreu na 
Câmara de Vereadores 
e teve a participação 
do Vice-Governador 
do Rio Grande do Sul, 
Ranolfo Vieira Junior e 
do Secretário Estadual 
de Turismo, Ronaldo 
Santini.

Acumulando a função 
de Secretário Estadual 
de Segurança Pública, 
o Vice-Governador 
apresentou números 
que apontam a redução 
nos índices criminais 
registrados em todo 
estado. Já o Secretário 
Santini manifestou seu 
otimismo com o avanço 
na área do turismo 
no Vale do Taquari e 
apontou a necessidade 
de desenvolver pacotes 
com roteiros que atraiam 
o público para as cidades 
da região. 

Durante o evento, o 
desportista Alexandre 
Lorenzon apresentou 
uma proposta para 
desenvolvimento do 
Cicloturismo, explorando 
pontos turísticos a 
exemplo do Cristo 
Protetor, Viaduto 13, 

entre outros. 
Em seu discurso 

o prefeito de Doutor 
Ricardo e presidente do 
G-17, Álvaro Giacobbo, 
enfatizou a presença de 
autoridades estaduais em 
encontros de lideranças 
do Vale Do Taquari. 
“Nunca tivemos um 
governo tão perto, 
presente nos pequenos 
municípios que nem o 
governo de agora. Para 
nós do G-17 é uma 
honra muito grande 
fazer uma reunião 
com nossas demandas 
e ter a presença do 
Vice-Governador e do 
secretário Santini. Na 
reunião anterior esteve 
conosco o secretário 
Juvir Costella (Logística 
e Transportes). É uma 
satisfação enorme saber 
a importância que o 
governo dá para as 
pequenas cidades que 
é onde, muitas vezes, 
as coisas acontecem de 
verdade”, declarou. 

Lideranças da área 
de segurança pública 
como Delegados de 
Polícia e comandantes 
da Brigada Militar (BM) 
prestigiaram o evento em 
Anta Gorda.  

Henrique Pedersini 
jornalista

O Vice-Governador 
Ranolfo Vieira Junior recebeu 
de autoridades da região 
demandas a exemplo da ERS-
332. A preocupação é que 
as obras de recapeamento 
da rodovia, subsidiadas pelo 
Governo do Estado, não 
estão sendo executadas de 
maneira adequada no que 
se refere a qualidade dos 
serviços. 

O Vice-Governador 
também prometeu diálogo do 
Executivo em relação a praça 
de pedágio situada na ERS-
130, em Encantado. Segundo 
ele, antes da assinatura dos 
contratos de concessões das 
rodovias, as lideranças de 
cada região serão ouvidas. 

Sobre o seu futuro 
político, Ranolfo Vieira 
Junior lamentou a postura 

do presidente nacional do 
Partido dos Trabalhadores 
Brasileiros (PTB) em criticar 
o Governo do Rio Grande 
do Sul e os líderes do partido 
no estado. “Eu confirmo que 
estou deixando o partido 
pelo qual fui eleito Vice-
Governador e vamos discutir 
em conjunto com Deputados 
Estaduais e Federais qual o 
nosso futuro político” disse. 

Recapeamento da ERS-332, pedágio e futuro 
político: o que disse o Vice Governador 

ROTEIROS TURÍSTICOS 
PARA O VALE DO TAQUARI

O Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo 
Santini, comemorou a evolução no Turismo da 
região a partir do Cristo Protetor e do avanço do 
projeto denominado Pelos Caminhos do Pão e 
Vinho. Para Santini, o Turismo é 100% privado e 
o papel do estado é fomentar os investimentos. 
“Com o potencial do Vale do Taquari revelado 
pelo Cristo Protetor que colocou os olhos do 
mundo para este lugar, é preciso que estejamos 

preparados para isso”, alertou.

Antes denominado 
G-10, o grupo de 
municípios da parte alta 
do Vale do Taquari reunia 
as cidades de: Encantado, 
Relvado, Coqueiro 
Baixo, Nova Bréscia, 
Doutor Ricardo, Anta 
Gorda, Putinga, Ilópolis, 
Arvorezinha e Itapuca. 
No início desde ano, mais 
sete municípios foram 
incluídos. São eles: Santa 
Tereza, Capitão, Dois 
Lajeados, São Valentim do 
Sul, Vespasiano Corrêa, 
Muçum e Roca Sales. 

São realizadas reuniões 
mensais para debater 
temas de interesse coletivo. 
Cada encontro ocorre em 
um dos municípios que 
integra o grupo. 

SOBRE O G-17 

secretário 
santini, prefeitos 
álvaro giacobbo 
(doutor ricardo), 
thiago michelon 
(vespasiano 
corrÊa), gisele 
Caumo (santa 
tereza), vice-
governador 
ranolfo e prefeito 
xico frighetto 
(anta gorda)

prefeito de encantado jonas calvi com vice-governador 
e secretário estadual do turismo
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SERGIO
SEPPI

OUTSIDER

sergio.seppi@hotmail.com

Brasil que trabalha
ECONOMIA: BOAS NOTÍCIAS

Informações divulgadas na 
quarta-feira (25) mostram 
que o Brasil real está 

funcionando e segue a retomada 
da economia. Inclusive, com 
repercussão positiva externa. 
O radicalismo político não está 
interferindo nos investimentos. 

ARRECADAÇÃO
A arrecadação federal somou 

mais de R$ 171 bilhões em julho. 
Maior resultado para o mês 
da série histórica, conforme a 
Receita Federal. Uma elevação 
de 35% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
De janeiro a julho, o total 
de impostos e contribuições 
recolhidos ultrapassou um 
trilhão de reais, 26% superior 
ao registrado nos sete primeiros 
meses de 2020. Segundo o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a arrecadação deste ano 
deve chegar a R$ 270 bilhões 
acima do previsto. “Há efeito 
da in� ação, mas há inequívoco 
vigoroso crescimento econômico. 
E os fundamentos � scais estão 
mais robustos ainda”. 

INVESTIMENTOS 
ESTRANGEIROS

O volume de Investimentos 
Diretos no País (IDP), índice 
que mede os investimentos 
estrangeiros, chegou a US$ 6,1 
bilhões em julho, avançando 
16,5% sobre o mesmo período 
de 2020. É o maior valor para 
o mês desde 2014. A quantia 
acumulada em 2021 atingiu 
US$ 31,8 bilhões, aumentando 
9,7% sobre igual intervalo em 
2020. São números do Banco 
Central. Para 2021, a expectativa 
do Banco Central é de que o 
número acelere no segundo 
semestre, atingindo US$ 60 
bilhões até o � m do ano.

APOSTA
A alta nos casos da variante 

delta tem preocupado, mas 
investidores veem a disparada 
na vacinação, retomada da 
economia e a previsão de 
crescimento acima de 5% no PIB 
como motivos para apostar no 
Brasil.

OPINIÕES & INFORMAÇÕES

SERENIDADE 
EM BRASÍLIA

Além das boas notícias da 
economia, parece que também o 
ambiente beligerante começa a 
arrefecer. Segundo o Blog Diário do 
Poder, importantes empresários do 
alto PIB, o presidente da Câmara, 
Arthur Lira, o ministro Ciro 
Nogueira (Casa Civil) e alguns 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal têm conversado para 
serenar os ânimos e retomar as 
relações positivas entre o Executivo 
e o STF. Os apelos começam a dar 
resultado, como a desistência de 
Bolsonaro de pedir o impeachment 
do ministro Luís Roberto Barroso. E 
o cancelamento do discurso do Dia 
do Soldado que poderia aumentar a 
tensão. Ciro Nogueira é � gura central 
na “mesa” de negociação e conquistou 
a con� ança Presidente. Ajuda ainda 
que alguns ministros do STF que 
participam dos entendimentos 
têm interlocução com o Planalto e 
não foram alvo de declarações do 
Presidente. É preciso conter ímpetos 
de radicalização totalitária de 
membros de instituições que são os 
pilares da democracia.

JORNAL 
INFORMATIVO

O � m das atividades do 
jornal O Informativo, de 
Lajeado, é uma péssima 
notícia para o Alto Taquari 
e o Rio Grande do Sul. O 
Opinião, que chegou aos 50 
anos, nasceu como encarte 
da publicação. O fechamento 
de um meio de comunicação 
empobrece as comunidades 
onde circula, pois o jornalismo 
é a alma da democracia e 
da cidadania, é o oxigênio 
da sociedade. A história dos 
regimes autoritários mostra 
que para se manter censuram e 
subjugam a imprensa, visando 
controlar a circulação de ideias 
consideradas por eles mais 
fatais do que os revólveres.

A esperança, conforme 
comunicado da diretora da 
empresa jornalística, Ivone 
Villa, é que a paralisação do 
Informativo seja temporária e 
em breve retorne, mesmo com 
nova roupagem e tecnologia.

Os municípios do Alto 
Taquari ainda precisam do 
Informativo e dos demais 
jornais da Região.

POLÍTICA ENCANTADENSE (I)
Um gaiato desa� ou a coluna. Observando o cenário 

local e a movimentação na Câmara Municipal, fez uma 
especulação. Caso fosse hoje a de� nição das candidaturas 
à Prefeitura, mantida a coligação MDB e PP, ele pergunta: 
quem seria o companheiro de chapa de uma possível 
candidatura da vereadora Andresa de Souza (Yê), que 
certamente será um nome da majoritária do MDB ? Para 
responder, o colunista avaliar que o escolhido seria entre 
os atuais vereadores Diego Pretto, Marino Deves, Sander 
Bertozzi ou Valdecir Cardoso, ou outro nome fora do 
Parlamento, como Enoir Cardoso. Evidentemente se trata 
de especulação para uma eleição que ocorrerá apenas em 
2024.

POLÍTICA ENCANTADENSE (II)
Na situação, embora não fale sobre o assunto, será 

natural a candidatura à reeleição de Jonas Calvi. A dúvida 
� ca por conta da legenda. Se no PTB, que enfrenta uma 
crise no Estado, ou optará por outro partido. Aguardemos !

POLÍTICA ENCANTADENSE (III)
Antes da eleição municipal, os postulantes à Câmara 

ou à Prefeitura deverão se posicionar na eleição de 2022 
para a Assembleia, Congresso Nacional e Presidência da 
República. Certamente os eleitores observarão como se 
comportarão os políticos locais, principalmente com relação 
as duas forças políticas que se digladiarão: os bolsonaristas e 
os petistas e seus satélites.

Difícil fazer alguma projeção. Porém, se pode a� rmar 
que os apoios na eleição do ano que vem, especialmente 
para a Presidência da República, vão in� uenciar nos votos 
da eleição municipal de 2024. 

SERGIO TURRA
Embora o PP faça parte da base do governador Eduardo 

Leite (PSDB), conforme avaliação do deputado estadual 
Sérgio Turra, nem tudo o que é executado pelo Governo 
tem a concordância do partido, que mantém uma linha 
de independência. Foi o caso da manutenção do veto 
ao projeto que regulamenta a prática do homeschooling 
(ensino domiciliar). Em entrevista ao repórter da rádio 
Encantado, Henrique Pedersini, na quarta-feira (25), no 
Jornal do Meio Dia, Turra con� rmou que o Progressistas 
concorrerá com o senador Luis Carlos Heinze ao Governo 
Estadual. Revelou que será candidato à Câmara dos 
Deputados. Ele tem apoios importantes de prefeitos e 
vereadores das Regiões do Alto Taquari e do Planalto Médio 
e é vinculado ao agronegócio, sendo � lho do ex-ministro 
da Agricultura, Francisco Turra. O deputado Sérgio Turra é 
assessorado pelo ex-prefeito de Encantado, Paulo Costi.

PANDEMIA
O Brasil superou uma marca psicológica no 

enfrentamento da covid e reduziu o número de casos ativos 
abaixo de 500 mil pela primeira vez em 9 meses, segundo o 
Worldometer, são 491,7 mil pessoas infectadas. O mesmo 
ocorre com relação à média de casos, que despenca há dois 
meses seguidos como consequência direta da vacinação 
acelerada que beira dois milhões de doses por dia e já 
chegou a 62,4% da população. A vacinação com média 
de quase dois milhões de doses diárias levou as médias de 
casos e mortes desabarem, apesar do temor da variante 
delta. Segundo o Conselho de Secretários de Saúde, a média 
de casos e mortes são as menores desde novembro e janeiro. 
O portal vacinabrasil.org contabiliza 184 milhões de doses 
aplicadas no Plano Nacional de Imunização em 131 milhões 
de pessoas. Informação do Blog Diário do Poder.
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Tradicionalismo Atividades contam com o apoio da 24ª RT 

Acendimento da Chama Crioula
Regional será no dia 04
A 24ª Região 

Tradicionalista, 
juntamente 

com a Prefeitura de 
Encantado, Entidades 
Tradicionalistas do 
município e Associação 
Amigos do Cristo, 
realizam o Acendimento 
da Chama Crioula 
Regional no dia 04 de 
setembro. O ato deve 
ocorrer junto ao Cristo 
Protetor. 

O tema dos Festejos 
Farroupilhas deste ano 
são os “Caminhos de 
Anita”, já que Anita 
Garibaldi faria 200 
anos. Por causa disso 
serão homenageadas 
mulheres, que são 
as Anitas do século 
XXI. Na 24ª Região 
Tradicionalista (RT), 
o agraciamento 
será para a primeira 
coordenadora mulher 
da Região, Luce Carmen 
da Rosa Mayer; Adriane 
Zantonelli, que é Patroa 
do CTG Giuseppe 
Garibaldi; Valéria 
Maria Bertamoni, do 
GAN Anita Garibaldi e 
Pamela da Rosa, Patroa 
do DTG Guardiões do 
Rio Grande. 

A coordenadora 
da 24ª RT explica a 
importância do evento. 
“Para a realização dos 
Festejos Farroupilhas 
que acontecem nos 
municípios, se faz a 
geração da Chama 
Crioula, que é o nosso 
símbolo maior, que 
representa o amor ao 
nosso Rio Grande do 
Sul. Em anos anteriores 
este símbolo era gerado 
em uma determinada 

região e todo o Estado 
ia para lá. Como veio a 
pandemia, desde 2020, 
as gerações passaram 
a ser realizadas nas 
regiões e cada uma 
escolhe o melhor local 
para isso”, explica.

Neste ano, a proposta 
é valorizar o turismo 
religioso e por isso o 
evento será realizado 
no Cristo Protetor. 
“Queremos fazer um 
link da cultura gaúcha 
com o turismo e com a 
religiosidade. Por isso 
escolhemos o Cristo 
para fazer a geração e a 
distribuição da Chama. 
Temos apoio muito 
grande da Associação 
Amigos do Cristo, da 
Prefeitura de Encantado 
e das entidades de 
Encantado, que são 
parceiras na realização 
do evento”, ressalta. 

A coordenadora 
ainda frisa que, por 
causa da pandemia, o 
acesso do público até 
o Cristo será restrito. 
“Será permitido 
somente o acesso para as 
autoridades convidadas, 
a imprensa devidamente 
credenciada e os 
organizadores do 
evento. De delegações 
a cavalo já temos em 
torno de 500 inscritos. 
Se juntarmos com toda 
a equipe organizadora, 
dará em torno de 680 
pessoas. E, ainda com 
relação às delegações, o 
número pode aumentar 
até semana que vem”, 
destaca. 

Elisangela Favaretto
jornalista

PROGRAMAÇÃO
9h – Acolhida das delegações no Parque João 

Batista Marchese
9h30min – saída das delegações do Parque em 

direção ao Cristo, sendo em fila de dois a dois
10h30min – início da cerimônia com a presença 

das autoridades seguida da bênção
11h – geração da Chama que será distribuída às 
delegações

Recomendações
Autoridades, equipe de organização, de 

apoio e demais participantes deverão manter 
distanciamento social e cumprir as normas e 
decretos de segurança estabelecidas contra a 
Covid-19, conforme recomendações da OMS e 
Secretaria de Saúde. Obrigatório o uso de máscara 
durante o evento. É indispensável a apresentação de 
GTA e Exames no evento.

CTG GIUSEPPE GARIBALDI 
COMEMORA 60 ANOS

O CTG Giuseppe Garibaldi comemora 60 
anos e inicia as comemorações no dia 03 de 
setembro. Naquela noite, junto com a 24ª RT, 
o Repórter Farroupilha, Giovani Grizotti e a 
Prefeitura Municipal será realizada uma Live de 
Homenagem ao Cristo Protetor. 

“Vamos reunir todas as pessoas que fizeram 
homenagens ao Cristo e agradecer, para que ele 
sempre nos proteja e que, aos poucos, possamos 
retornar ao nosso normal. Que o Cristo possa 
atrair muitos turistas para a nossa região e 
melhorar a vida das pessoas da nossa cidade, 
assim como do Rio Grande”, explica a Patroa do 
CTG, Adriane Zantonelli. 

A programação continua durante o mês. “Em 
conjunto com a Secretaria Municipal da Educação 
programamos o segundo Circuito no Giuseppe, 
com o intuito de levar as escolas do município 
para conhecer a entidade e a cultura do Rio 
Grande do Sul. Além disso, no dia 26 de setembro 
será feita uma Live comemorativa dos 60 anos e 
nós traremos todas as pessoas que fizeram parte 
desta história e participaram do crescimento e 
construção da entidade”, relata a Patroa. 

CONFIRMADA 9A EDIÇÃO DO 
ENCONTRO FARROUPILHA 

De 11 a 20 de setembro, o tradicional Encontro 
Farroupilha volta a acontecer em Encantado, mas 
desta vez será realizado no Parque João Batista 
Marchese. Seguindo a tradição, as “barracas” 
voltarão a ser instaladas no acampamento, 
acompanhando a programação do início ao 
fim. Serão 25 ranchos, metade do número 
disponibilizado na última edição.

Ainda há expectativa pela divulgação dos 
protocolos de segurança que irão conduzir o 
evento. A programação completa depende das 
regras estabelecidas para o período. O Encontro 
Farroupilha de Encantado é uma realização de 
Gaita Produtora que conta com o patrocínio 
de Valelog, Sorvetes Gelícia, Agraz, Dihellen 
Cosméticos, Supermercado AGF e Machado 
Agropecuário, e conta com o financiamento do 
Pró-cultura, Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul.

Luce Carmen da Rosa Mayer é 
a coordenadora da 24ª Região 

Tradicionalista

DIVULGAÇÃO 



8 JORNAL OPINIÃO  
27 de AGOSTO de 2021

página do dila dilamar dos passos da rádio encantado direto de brasília 
>> continua na outra página

Vereadores do Brasil se 
reúnem na Capital Federal
A União dos Vereadores do Brasil 

(UVB) reuniu nesta semana, na 
Capital Federal, vereadores de 

norte a sul do País para mais uma edição 
da Marcha dos Vereadores que, neste 
ano, chegou à sua vigésima edição. Com 
o lema “O futuro passa por nossas Mãos”, 
o poder legislativo Brasileiro discutiu 
diferentes temas de grande relevância 
para os municípios brasileiros. Conforme 

o presidente da entidade, Gilson Conzatti, 
“tramitam na câmara federal projetos que 
afetam diretamente a sociedade brasileira. 
São reformas que, se não tiverem nossa 
mobilização, podem afetar negativamente 
os municípios que vão perder receitas e 
força política local. O Pacto Federativo 
precisa nosso entendimento e posição. A 
UVB precisa demonstrar sua mobilização 
e força”.

Collor 
Uma das presenças na abertura da solenidade foi o 

ex-presidente e atual senador da República, Fernando 
Collor de Mello. Em sua manifestação, o senador 
enalteceu a presença dos vereadores e destacou o 
momento político vivido no Brasil. “Não há nenhuma 
possibilidade de resolvermos os problemas que o país 
vem enfrentado, a não ser pela classe política: pela 
classe política da base, dos municípios. Procuro, em 
meu mandato, estabelecer um contato direto com os 
vereadores”, afirmou Collor. O ex-presidente também 
recebeu uma medalha de distinção pelo trabalho 
prestado em favor do municipalismo. 

Política/era digital
A professora, perita, consultora em estratégia 

política com atuação no Brasil e nos EUA, 
Alzira Fernanda Oliveira, apresentou o painel 
“Descomplicando a comunicação política na era 
digital” no evento. No trabalho, a profissional 
demonstrou aos vereadores a necessidade de 
comunicação com a população. “ Não adianta exercer 
um mandato perfeito na área técnica se o político não 
souber demonstrar isso, levar isso para a população”. 

Mudanças no Sistema 
Eleitoral

O Juiz de Direito do Rio Grande do Norte, Dr. 
Herval Sampaio (foto), falou aos vereadores sobre as 
mudanças no Sistema Eleitoral que foram aprovadas 
na Câmara Federal, que no seu entendimento, não 
respeitaram a classe política mais importante do 
país, que são os vereadores. “Nas eleições passadas, 
foram vedadas as coligações na proporcional e vocês, 
vereadores, foram os mais prejudicados. Existiu 
uma legislação eleitoral somente para os vereadores. 
Estamos voltando a uma regra que prejudica e facilita 
a reeleição dos deputados estaduais e federais. Isso 
precisa ser combatido” destacou Sampaio.

Eduardo Leite 
O Governador do Estado do RS, Eduardo Leite, 

esteve palestrando aos vereadores na tarde de quarta-
feira (25). Leite falou de sua trajetória política na 
cidade de Pelotas, onde foi vereador, secretário e 
prefeito, até chegar ao cargo máximo em nível de 
estado. Conforme o governador “este espírito político 
de ajudar, de fazer o bem ao nosso semelhante 
não pode morrer. Vocês vereadores têm a ligação 
direta com a comunidade. Sabem dos seus anseios, 
suas angústias. Aos 19 anos, sofri minha primeira 
frustração política, pois não me elegi vereador. Eu 
tenho certeza que a eleição para vereador é a mais 
difícil. Depois de eleito, o vereador é o mais cobrado 
das comunidades. Parabéns a vocês que colocaram 
o nome para ser candidatos”. Eduardo Leite também 
falou sobre o momento de ajustes desenvolvido pelo 
Governo do Estado do Rio grande do Sul. 

presidente 
da União dos 
Vereadores  
do RS Silomar 
Garcia  com o 
presidente  
da UVB Gilson 
Conzatti

vereadores de Roca Sales: Gilvane 
Bronca , Gilson Conzatti e Tairo Weirich

COLLOR RECEBEU MEDALHA DE DISTINÇÃO 

 Alzira Fernanda, DURANTE APRESENTAÇÃO 

GOVERNADOR COM OS 
VEREADORES DE ENCANTADO: 

DUDA DO TÁXI, MARINO 
DEVES E JOEL BOTTONI 

Representantes de Muçum: vereador 
Paulo Bellotti, assessora jurídica 

Camilla Dal Molin , Gilson Conzatti e 
Contador Maiquel Poletto

fotos: dilamar dos passos



JORNAL OPINIÃO 9  
27 de AGOSTO de 2021    

Lasier Martins 
O senador da República Lasier Martins também esteve presente na Marcha 

dos Vereadores. Para o senador “estamos vivendo momento muito difícil no 
Brasil. O encontro de vereadores permite a discussão coletiva para encontrar 
soluções para o país. Eu sou municipalista”. Lasier apontou, em relação à CPI da 
Covid, que “esta CPI é uma coisa muito complicada. Eu entendo que ela tem a 
razão de ser, mas, não concordo com o modo de fazê-la - pois os comandantes 
têm processo no STF. O relatório do Senado deve ser condenatório ao 
presidente, mas a Câmara vai vetar. O centrão comanda a Câmara e tem os 
votos para não dar prosseguimento ao processo. Este processo, eu acredito que 
não terá sequência na câmara”.

Visita a encantado
Durante a entrevista ao Grupo Encantado de 

Comunicação, o senador manifestou interesse 
em conhecer a obra do Cristo Protetor. Como a 
UVB irá realizar, de 08 à 10 de dezembro, um 
evento no município (Medalha Top Legislativo 
2021, no qual serão homenageadas 150 
personalidades em nível de Brasil), tomei a 
iniciativa de provocar o presidente da UVB, 
Gilson Conzatti para que fizesse o convite no 
microfone da Rádio Encantado. O convite 
partiu, então, de Conzatti e foi aceito pelo 
senador. 

Mulheres 
A cada ano que passa, podemos acompanhar o aumento do número de 

mulheres na política. O reflexo disso é a presença delas na Marcha dos Vereadores 
e Vereadoras. 

Mais de 1,5 mil Km de ônibus
Uma das comitivas que chama atenção na edição desta marcha vem da cidade 

de Vila Nova dos Martírios (MA). Os 9 vereadores que compõem o poder 
legislativo, acompanhados pelo prefeito Jorge Vieira, chegaram à Capital Federal 
na manhã de terça-feira (24) para acompanhar a marcha. Mas, ao invés de optar 
pelo transporte aéreo, eles percorreram os mais de 1,5 mil quilômetros em um 
microônibus. Conforme os participantes, o objetivo foi unir ainda mais o poder 
legislativo e executivo. A viagem, com as devidas paradas, durou cerca de 28 horas. 

Emenda parlamentar 
O vereador de 

Muçum, Paulo César 
Belotti (Kapela), 
entregou ofício ao 
deputado federal Osmar 
Terra solicitando 
emendas parlamentares 
para pavimentações, 
custeios na área de saúde 
e aquisição de uma 
Van para a secretaria 
da saúde. Incluindo as 
emendas, o valor chega a 
R$ 800 mil. 

aniMais 
A causa animal não poderia ficar de fora dos debates entre os vereadores. 

Coordenados pelo vereador paulista de Praia Grande, Cadu Barbosa, foi 
realizado um painel sobre os cuidados com os animais, bem como políticas 
públicas que podem ser inseridas nos município (Barbosa é coordenador geral 
da UVB Animal). O painel mostrou a necessidade de legislações que avancem 

na defesa dos animais bem como parlamentares comprometidos com a causa.

Escolas Legislativas
O painel “As Escolas Legislativas e o Fortalecimento do Mandato” foi o tema 

desenvolvido diretor da escola Legislativa e presidente da associação do Rio 
Grande do Norte de Escolas Legislativas, João Maria de Lima. Ele falou sobre a 
promoção da educação de forma legislativa visando a formação política brasileira.

Orçamento 
Como apresentar e como votar o orçamento municipal foi o tema desenvolvido 

pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Goiás Rodrigo Zanzoni. 
Ele falou sobre a importância da participação do poder legislativo municipal 
na construção e na aprovação das leis para que possam atingir suas finalidades 
sociais.

Vereadores de Doutor Ricardo: Daniel Bortini ,  
Taise Bertotti e Betinho de Mozzi

Senador Lasier Martins com Gilson Conzatti  
e vereador de Encantado, Cris Costa 

movimento das mulheres cresce a cada ano

Vereadores DE VILA NOVA MARTÍRIOS junto  
com o prefeito Jorge Vieira

OFÍCIO FOI ENTREGUE AO DEPUTADO  
FEDERAL, OSMAR FREITAS
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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
APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
54,92m². R$ 145.000,00 
Centro, c/02 dormitórios, 
54,92m². R$ 155.000,00
Centro, c/03 dormitórios, 
101,52m². R$ 275.000,00
Santa clara, 03 dormitórios, 
125,17m². 
R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
73,49m². R$ 235.000,00
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
Lambari, c/02 dormitórios, 
63,00m². R$ 173.000,00

TERRENOS:
Rod. RS 332 -Jacarezinho, 
1.500,00m². R$ 230.000,00
Centro,  559,10m². 
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00
Porto quinze, 640,00m². 
R$ 270.000,00
Villa Moça, 330,00m². 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m². 
R$ 170.000,00
Jardim da Fonte, 560,00m². 
R$ 180.000,00
Rod. RS332 - São José
2.039,22m². R$ 270.000,00
Lambari, 360,00m². 
R$ 92.000,00

CASAS:
São José, 02 dormitórios, 
57,53 m², terreno 181,25 m². 
R$ 150.000,00
Centro, 03dormitórios, 108m², 
terreno 627,37m². 
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dormitórios, 
226,08m², terreno 390,00m². 
R$1.200.000,00
Lambari, 02 dormitórios, 
102,00m², terreno 390,00m². 
R$ 280.000,00
Jardim da Fonte,03 
dormitórios,112,00m², terreno 
187,00m². R$ 400.000.00
Jardim da Fonte,02 
dormitórios,88m², terreno 
187m². R$ 370.000.00
Planalto, 03dormitorios, 
96,69m², terreno 502,83m². R$ 
270.000,00
Planalto, 03 dormitórios, 
86,40m² terreno 375,,00m². R$ 
260.000,00
Centro, 02dormitórios, 
160,00m², terreno 312,00m². 
R$ 265.000,00
 Porto Quinze, 03 dormitórios, 
134,00m², terreno 360,00m². 
R$ 320.000,00
Lambari, 02 dormitórios,  área 
construída, 51,76m². 
R$ 165.000,00
Lambari , 02 dormitórios, área 
construída, 57,67m². 
R$ 155.000,00
   Lambari, 02 dormitórios, 
área construída, 57,67m². 
R$ 155.000,00
Lambari, 02 dormitórios, área 
construída, 57,67m². 
R$ 155.000,00                
Porto Quinze,03 dormitórios, 
165,00, terreno 360,00m².
 R$ 760.000,00

VENDE-SE

Contatar Felipinho: (51) 9 9812-3925

Vende-se um Terreno 
na cidade de Muçum 

com duas edificações 
semi acabadas. 

Na rua Luiz Signori.

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

PROCURA-SE
O cão Zequinha, 
pertencente a Hermes 
Pedro Daltoé e sua 
esposa, está 
desaparecido. Eles são 
moradores da localidade 
de Palmas, Encantado.
Se alguém souber de seu 
paradeiro, favor comunicar 
através do telefone: 
(51) 9 99 57 93 87.

PAGA-SE 
RECOMPENSA
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Encantadense 
de coração 
participará do 
concurso em 
2023

BELEZA
Maria da Graça 
se prepara para o 
Miss Mundo Plus Size 
Moradora de 

Encantado há três 
décadas, Maria 

da Graça Oliveira da Silva, 
49 anos, conquistou, neste 
ano, o título de Miss Brasil 
Sênior Plus Size 2021. Ela 
também é Miss RS Plus 
Size 2020 e Modelo Plus. 
Neste ano ela participa 
das eliminatórias do Miss 
Beleza Real Plus Size, que 
é realizado pela Priscila 
Batista Produções, em 
conjunto com o SBT e está 
previsto para acontecer 
em 2022. Além disso, já 
está selecionada para o 
Miss Mundo Plus Size, 
que ocorre em Dubai, nos 
Emirados Árabes, em 2023. 
O evento seria realizado 
no ano que vem, mas por 
causa da pandemia foi 
transferido.

Maria da Graça tem 
1,62 de altura e manequim 
48. É mãe do Rodrigo, do 
Tiago e da Larissa. Cursa 
Pedagogia e trabalha 
como babá. Natural de 
Porto Alegre, se considera 
encantadense de coração. 

A modelo explica como 
é feita a preparação. “Faço 
aulas de dicção e oratória, 
passarela, vídeos e 
ensaios fotográficos. Além 
disso, me preparo com 
meditação, alongamentos, 
tomo muita água e cuido 

Agradecimento 

Com muito otimismo, Maria da Graça deixa a seguinte mensagem: 
“nunca se compare a ninguém. As pessoas são diferentes e é isso que 
as tornam únicas e especiais”, frisa. “Me interessei em participar dos 
concursos pela minha história de vida e de superação. Sempre tive o 
respaldo da família e dos amigos, e o sonho de ser modelo Plus Size 
veio após os títulos”, relata. 

A Miss Brasil Sênior Plus Size agradece os apoiadores e destaca 
a importância destas conquistas. “A minha iniciativa e as minhas 
conquistas motivaram e empoderaram outras mulheres e homens 
também. Sou muito grata a Deus por isso. Quero deixar o meu 
agradecimento a toda a comunidade encantadense pelo incentivo e 
apoio, pelas palavras de carinho e reconhecimento por onde passo. 
Meu agradecimento a todos os estabelecimentos parceiros, e também,  

em especial, a fotógrafa Vanessa Daltoé”, destaca. 

FOTOS: VANESSA DALTOÉ 
bastante da alimentação”, 
destaca. 

Até o momento, ela 
conquistou dois títulos 
municipais, um estadual 
e outro nacional. “No 
primeiro concurso, eram 
36 candidatas e todas as 
categorias juntas. Fiquei 
em 6º lugar e recebi a faixa 
de Miss Encantado Plus 
Size. No segundo concurso 
participei da categoria Miss 
Sênior Plus Size, categoria 
dos manequins 46 ao 48, 
idade acima de 45 anos e 
conquistei o título de Miss 
Sênior Plus Size Virtual de 
Encantado”, conta.

Na etapa Estadual, Maria 
da Graça foi coroada Miss 
Sênior Plus Size Rio Grande 
do Sul e na maior etapa do 
Brasil, foi eleita Miss Brasil 
Sênior Plus Size. 

“Em virtude da pandemia 
todos os concursos foram 
virtuais. Os jurados 
avaliaram a postura, 
simpatia, desenvoltura 
em frente às câmeras e 
passarela. As avaliações 
foram feitas por ensaios 
fotográficos, vídeos, Lives 
e ações sociais. Com a 
ajuda da comunidade 
encantadense pude 
obter ótimos resultados”, 
destaca.

 
Elisangela Favaretto 
jornalista

LEMBRANÇA DO PRIMEIRO CONCURSO

MARIA JÁ POSSUI VÁRIOS TÍTULOS
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8 meses da Bibiana 
A Bibiana, filha de Maiara Durante Gonçalves e Gustavo Bastos, 

completou 8 meses. Eles residem em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Capricho!! 
O senhor Elemar Schneider tem muito capricho e 

atenção ao cuidar dos jardins. São 11 anos de muita 
dedicação. Na foto, ele está limpando os tatames das 
crianças, na Casa de Cultura. Esse véinho vale ouro...

ROBERTA FUMAGALLI

Cecília Grassi
Foi com muita alegria que a dona Cecília Grassi comemorou, 

no último domingo (22), seus 100 anos. Ela, que é natural de 
Encantado, recebeu os parabéns dos familiares e da equipe 
da Casa do Idoso Raio de Sol. Na foto ela está com: Vanessa 
Zanini, Isabel Cristina Zanini Pretto, Maria Luiza Toni, Ana 
Claudia Toni, Pedro Zanini Preto e Vera Zanini.

DIVULGAÇÃO



PÁG 3
27 DE

AGOSTO
DE 2021

M
I

X

O
P

IN
IÃ

O s
o
C
i
a
l

8 meses da Gabriella 
Gabriella Vitória, filha de Jessica Caroline Arnhold e Josoel Alan Bazzo, 

completou 8 meses. Eles residem em Travesseiro.

NATÁLIA VIAN

9 meses da Olívia 
A Olívia completou 9 meses. Ela é filha de Stéfanie Casagrande e Lucas 

Brustolin Pezzi, que residem em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Aniversário! 
Os pais Alexsandro e Maria desejam muitas felicidades e saúde ao filho 

Lucas Gobbi, que estará de aniversário no dia 29 de agosto. Ele é de Roca 
Sales e fará 14 anos. Parabéns!

DIVULGAÇÃO

Newborn do Pedro 
Newborn do Pedro, 16 dias. Ele é filho de Maíza Scheleski da Rosa e 

Yago Machado da Rosa, que residem em Encantado.

NATÁLIA VIAN

LIVE PRELIMINAR

Sou Encantado, muito prazer!
REALIZAÇÃO:

PARA
QUEM VAI

A SUA TORCIDA ? 
19h30min I Facebook: Prefeitura de Encantado

NESTE DOMINGO!
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Sua capacidade de realização fica a milhão e as chances 
de sucesso são cristalinas, ainda mais se apostar na sua 
criatividade e competência. A saúde ganha vitalidade. 
No amor, você pode tirar a sorte grande com a pessoa 
amada e até namoro sério pode rolar.

Touro (21/4 a 20/5)
Tudo deve caminhar com mais facilidade na sua vida, a 
saúde se fortalece e alegrias vão rolar com o pessoal de 
casa. No amor, se está na pista e quer conquistar, segue 
sem medo de ser feliz porque a resposta da pessoa 
amada promete ser positiva.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Coisas relacionadas ao passado e interesses com 
imóveis ficam em alta. Você poderá ter novidades sobre 
mudanças que vem planejando. No amor, sua seducência 
vai causar e os contatinhos devem fervilhar.  

Câncer (21/6 a 21/7)
Os astros empoderam sua comunicação, sua simpatia e 
dá um up nas relações com pessoas próximas, seja para 
bater papo, fazer negócio ou trabalhar. Seu dom para 
convencer e sua inteligência ficam tinindo e vão abrir os 
seus caminhos. No amor, os desejos estarão atiçados 
por quem ama garantindo boa conexão na vida a dois. 

Leão (22/7 a 22/8)
Sua dedicação dará bons frutos no serviço e seu 
desempenho deve render melhorias nos ganhos. A saúde 
e o convívio com as pessoas queridas também ficam 
blindados. No amor, você poderá ouvir uma declaração 
inesperada ou atrair alguém todo trabalhado no charme.

Virgem (23/8 a 22/9)
As qualidades e características mais marcantes em você 
ficam turbinadas resultando em bons estímulos no seu 
dia a dia. No amor, se está só, tens tudo para arrasar na 
conquista e ganhar o coração da pessoa amada.

Libra (23/9 a 22/10)
Se notar que seu pique está diminuindo, reforce o descanso 
e diminua os fardos. O trabalho pede mais empenho e foco. 
A saúde exige cuidados extras e atenção. No amor, use e 
abuse do seu jeitinho atraente e sedutor para consegui o 
coração de seu querido (a). 

Escorpião (23/10 a 21/11)
Metas e objetivos ligados à carreira, ao lado financeiro 
e também à saúde podem decolar de vez. Os astros 
revelam que você terá confiança, disciplina e organização 
de sobra para chegar aonde quer. No amor, pode esperar 
cumplicidade e “chuva de arroz” com a pessoa amada.

Sagitário (22/11 a 21/12)
No trabalho, a chefia vai estar de olho aberto nas suas 
habilidades e pode até rolar um novo cargo. Um projeto em 
parceria com gente de sua confiança tem tudo para decolar. 
No amor, o clima fica bem mais positivo em suas relações e 
a paixão entra em modo turbo. 

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Oportunidades devem surgir através de estudos, cursos, 
contatos com pessoas e assuntos distantes. Imprevistos 
e gente querendo te enrolar podem fazer você sair dos 
trilhos! No amor, os contatos vão fluir numa boa e vibes 
positivas devem marcar presença.

Aquário (21/1 a 19/2)
O momento é ideal para ousar mais em suas iniciativas e 
acelerar o passo no trabalho. Transpirando sensualidade e 
com os desejos em brasa, vai ser difícil resistir aos apelos 
da paixão.  

Peixes (20/2 a 20/3)
Se você está atrás de trabalho e se vira nos trinta para 
garantir seu sustento, boas novas estão a caminho! 
Iniciativas e atividades em grupos têm tudo para decolar. 
No amor, analise bem o que deseja para depois não 
quebrar a cara.

CHARGE DO PATIÑO

Por Dinheiro
Em uma tarde muito quente, o Beri sai do 

banho e diz à Verusca:
- Amor, ficaria ruim se eu, pelado, 

cortasse a grama?
- É, meu amor, não vai ficar bem para 

mim. Os vizinhos vão dizer que casei 
contigo por dinheiro! 

O Erro
Patrão e empregado, discutindo um 

desconto em folha:
- Quando erramos teu salário no mês 

passado, o senhor não reclamou. Este mês 
consertamos o erro cometido, você não 
para de reclamar!

Responde o empregado:
- Um erro eu tolero e deixo passar, mas 

dois, aí é demais. 

O Hóspede 
Um homem vai até um hotel, solicita um 

pernoite e faz uma exigência ao atendente:
- Eu quero uma cama bem forte!
- Mas, por quê? Você não é gordo nem 

nada!
- É que eu tenho sono pesado. 

O Presente
A mulher de seu Luís insistia muito para 

que o marido lhe comprasse um casaco de 
pele. Ele sempre contrário:

- Mas, meu bem, como posso te comprar 
um casaco desses se mal ganhamos para 
comer? Queres me tirar a pele!

Um dia, o marido invocou-se e comprou 
o tal casaco. 

- Adorei o casaco, amor! Mas não posso 
deixar de sentir pena da criatura que 
perdeu a pele para me emprestar.

- Obrigado pelo reconhecimento.  
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Nova Bréscia 10 candidatos contam suas histórias neste sábado

Festival da Mentira divulga os 
classificados para a etapa final
No sábado (21) 

ocorreu a fase 
classificatória do 

Festival da Mentira de Nova 
Bréscia. Na oportunidade, 
foram divulgadas as 10 
melhores mentiras que 
participam da etapa final, 
que será realizada neste 
sábado, dia 28.  

Os classificados são das 
cidades de Porto Alegre, 
Lajeado, Encantado, Anta 
Gorda e Nova Bréscia. 

Ao todo, 18 candidatos se 
inscreveram no concurso. 
“Esteve dentro do esperado. 
Apesar do evento estar 
há quase seis anos sem 
ser realizado e por ser em 
versão on-line, mesmo assim 
acreditávamos que teríamos 
um número aproximado 
de 20 inscrições”, explica 
a secretária de Cultura, 

Gabriela Laste.
Neste sábado as atividades 

iniciam às 18h, com a 
Live Show Garotos do 
Surungo; às 19h iniciam 
as apresentações das 
mentiras e, às 20h30min, 
será entregue a premiação. 
A programação termina 
com a Live Show de João 
Luiz Corrêa e Grupo 
Camperismo, às 21h. 

A comissão julgadora é 
composta por Celto Dalla 
Vecchia, Ângelo Mesacasa, 
Andréia Spessatto de 
Maman, Cári Forneck 
e Maristela Juchuem. 
Mais informações e as 
apresentações podem ser 
conferidas no canal oficial e 
nas redes sociais do Festival 
da Mentira de Nova Bréscia. 

Elisangela Favaretto 
jornalista

CLASSIFICADOS 
PARA A FINAL

>> Claudete Angeli de Souza - “As 
mentiras de Tonho"

>> Gentil da Costa (Pirilampo) - 
“Genética"

>> Ildo José Paris - “O Minhocão do 
Nono” 

>> Isabella Alves Laste - “Missão à 
Marte” 

>> José Calvi - “Meu Cachorro 
Alquimista” 

>> José Rafael Benício - “Peixes 
Diabéticos” 

>> Lwiggi Sartori Dall Orsoletta - “A 
cobra Gigante” 

>> Robert Delazeri - “Il Porchetto del 
Nonno Giacinto"

>> Sérgio Eliseu Lorenzon - “O retorno 
do Churrasqueiro”

>> Tiago Segabinazzi - “O Peso da 
Mentira” 

PREMIAÇÃO 
O primeiro lugar recebe R$ 5.000,00 e troféu; 

o segundo, R$ 2.000,00 e medalha; o terceiro, 
quarto e quinto colocado recebem R$ 1.000,00 
e uma medalha; do sexto ao décimo colocado, a 
premiação será R$ 300,00.  O último vencedor do 
Festival da Mentira foi Zurba Fagundes, de Porto 
Alegre. Ele contou a mentira “A Salvação da 

Lavoura”, no Festival de 2015. 

Saiba mais 
O Festival da Mentira de Nova Bréscia 

surgiu em uma reunião de amigos na década 
80. Reunidos no clube Tiradentes, distraídos 
pelo jogo de cartas, os amigos aproveitavam 
para contar vantagens uns dos outros com suas 
histórias. Assim, entre essas verdades aumentadas, 
começou uma espécie de competição, e dessa 
despretensiosa brincadeira, surgiu a ideia do 
Festival da Mentira de Nova Bréscia. 

50Anos
O Município de Nova Bréscia 

parabeniza o jornal Opinião pelo seu
cinquentenário. Que venham ainda 

muitos anos contando a história 
e trazendo informações relevantes

 para a comunidade.

P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L

DE NOVA BRÉSCIA/RS

www.prefeituradenovabrescia.com.br
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A Administração Municipal de  Doutor Ricardo
parabeniza o jornal  pelos 50 Anos de atuação.Opinião

Comunicando com , jornalismo de credibilidade
integra e impulsiona o  desenvolvimento

da nossa região.
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INCLUSÃOEVENTO ACONTECE NA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

APAE inicia atendimento 
de integração sensorial
Na segunda-feira 

(23), a Associação 
de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, a 
APAE de Encantado, 
inaugurou uma sala de 
integração sensorial para 
estimular os sentidos e as 
percepções corporais de 
crianças e adolescentes. 
A inauguração acontece, 
simbolicamente, na 
Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla e 
se deve pela reforma da 
sala e, principalmente, 
pela aquisição de novos 
equipamentos para tratar 
disfunções sensoriais.

“A gente já dava o 
nosso melhor com 
os instrumentos que 
tinha, as crianças nunca 
ficaram desassistidas. Até 
por que a gente tem a 
pracinha aqui na APAE, 
tem a cama elástica, tem 
outros recursos que a 
gente também pode usar, 
porém, agora com esses 
novos equipamentos, 
que são muito mais 
qualificados para esse 
trabalho, a gente consegue 
ter avanços muito 
maiores. As crianças já 
estão se adaptando ao 
ambiente, é colorido, é 
divertido. Algumas ainda 
estão com um pouco de 
medo, por que a nossa 
sala ela era totalmente 
diferente, a gente teve 
que modificar toda a sala 
para fazer caber esses 
equipamentos. E aí, uma 
das características da 
criança com autismo, é 
que muitas vezes elas se 
desorganizam com as 
mudanças, né, mudanças 
muito bruscas. Então 
tem algumas que ainda 
estão se adaptando, mas 
gostaram da sala, entram, 
observam, mas ainda têm 
medo de um equipamento 
suspenso, por exemplo. 
Mas a maioria já se 
adaptou e está muito 
feliz, assim, já está 
tendo os benefícios do 
tratamento de integração 
sensorial”, afirmou a 

terapeuta ocupacional, 
Bibiana Mayer, que 
realizou a apresentação 
da sala, explicando o 
funcionamento dos novos 
aparelhos e as habilidades 
que eles influenciam.

A gestora de saúde da 
APAE, Patricia Funcke, 
projetou os resultados 
da implantação dos 
equipamentos para 
a especialização dos 
processos terapêuticos. 
“Nossas expectativas em 
relação às salas são muito 
grandes. A gente entende 
que o processo sensorial, 
que se dá através da 
integração sensorial, 
serve como norteador 
para a gente administrar 
todas as sensações dadas 
ao nosso corpo e muitas 
vezes, quando a criança 
tem algum atraso de 
desenvolvimento ou 
outro diagnóstico, ela 
não consegue interpretar 
e responder de uma 
forma adequada a esses 
estímulos, o que acaba 
causando mais atrasos no 
desenvolvimento.  Daí 
com a sala, a gente vai 
poder atuar de uma forma 
ainda mais especializada 
dentro desses transtornos”, 
destacou.

Fernanda Santos, que 
também é terapeuta 
ocupacional, contou como 
está sendo as primeiras 
atividades com as 
crianças e a importância 
das aquisições pela 
possibilidade de trabalhar 
novas atividades no 
atendimento sensorial. 
“Desde que começou, 
está sendo muito bom, 
está sendo muito rico. 
As crianças, de modo 
geral, estão gostando 
muito porque a sala ficou 
muito linda e dentro dos 
equipamentos que a gente 
tem, consegue trabalhar 
muitas habilidades que 
antes não eram possíveis, 
justamente por não ter 
esses equipamentos”.

César Augusto Husak 
jornalista

Inauguração contou com a  
presença das secretárias de Educação, 

Stéfanie Casagrande, e de Saúde,  
Clarissa Pretto Scatola

FOTOS: CÉSAR AUGUSTO HUSAK

Idealização do 
projeto é de 2020

A diretora da APAE, Floraci Baseggio, 
transmitiu o sentimento dos integrantes da 
associação com a realização de mais um projeto, 
além de salientar o momento simbólico da 
inauguração, justamente na semana da pessoa 
com deficiência. “Hoje a gente está muito feliz, 
muito feliz mesmo, de estar podendo oferecer à 
nossa comunidade de Encantado e da região mais 
essa modalidade que é a nossa sala de integração 
sensorial. E ela vem nessa semana que, para 
nós ‘apaeanos’, é muito especial, onde a gente 
comemora a Semana da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, que teve abertura no 
sábado, dia 21, e prossegue até dia 28. E oferecer 
à comunidade esse serviço da sala de integração 
sensorial é muito bom, é muito gratificante, 
porque isso é uma luta de muito tempo. Se iniciou 
esse pensamento juntamente com os colegas e 
hoje a gente concretiza esse sonho. A gente está 
muito feliz juntamente com toda a equipe da 
APAE”.

O projeto da sala de integração sensorial, 
idealizado em 2020, surgiu em virtude do 
aumento de crianças autistas na instituição e 
também é resultado de uma contemplação do 
Trilegal Tchê, título de capitalização que permite 
a cessão voluntária de 100% do direito de resgate 
à Federação das APAEs do Estado do Rio Grande 
do Sul para projetos de assistência social. A 
sala vai atender aproximadamente 40 crianças e 
adolescentes, de 4 a 18 anos, de Encantado e da 
região, de segunda a quinta-feira. Cada sessão de 
terapia dura aproximadamente 45 minutos.

A diretora da APAE, Floraci, e  
os integrantes da CPM,  

Leonardo e Danilo

APAE E CPM, 
UNIÃO DE RESULTADOS

A APAE é uma instituição filantrópica, que 
depende de doações, e além de parcerias 
com empresas, a CPM, que é o Círculo de 
Pais e Mestres, é muito atuante e tem sempre 
participação presente em eventos como este. 
Representando a CPM, estiveram na inauguração 
Leonardo Frobose e Danilo Lorenzi.

Leonardo frisou a relação que tem com a APAE 
e o sentimento de retribuição, principalmente 
com a evolução que seu filho Cristian apresentou 
dentro da instituição. “É muito gratificante! 
Porque a gente está vendo o trabalho do pessoal 
desde quando a gente começou com nossos 
filhos na APAE, quando eles eram pequenos. 
Hoje o Cristian trabalha, ele tem dois empregos 
e não precisa mais frequentar a APAE. Então a 
gente está trabalhando em forma de gratidão, de 
compensar o que eles fizeram por nossos filhos. 
É um trabalho incessante, a gente se orgulha em 
fazer isso, e também isso para nós é um grande 
motivo de celebrar esse dia, pela evolução, pelas 
profissionais, pela equipe, toda diretoria da APAE. 
A gente faz esse trabalho voluntário e está muito 
feliz com isso, pois cada vez mais está crescendo 
esse projeto”.

Danilo, que é pai do Everton, também presente 
na inauguração, reforçou a presença da CPM 
nas atividades da APAE e lembrou da Festa de 
São João, principal evento de arrecadação da 
associação, que acontece anualmente. “É um 
prazer trabalhar com a APAE, porque a gente 
faz as reformas, troca de piso nas salas de aula. 
Eu sou pai do Everton, que frequenta a APAE há 
mais de 33 anos. Hoje ele caminha melhor por 
causa da APAE, se não, eu não sei se ele não 
estaria em uma cadeira de rodas. Ele caminha 
com dificuldade, mas está caminhando bem. 
Graças a APAE! Então a gente está sempre 
aqui. As festas de São João, que a gente faz, o 
dinheiro é todo para escola, é revertido. As jantas 
que a gente faz, também, é tudo dinheiro que é 
revertido para escola. E é um prazer estar aqui, 
trabalhando”.
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NOVA CORTE SERÁ 
ESCOLHIDA EM DEZEMBRO

O prefeito Alvaro 
Giacobbo recebeu, na 
tarde de terça-feira 
(24), as soberanas 
do município para 
agradecer pela dedicação 
e pelo empenho que de 
demonstraram durante 
o reinado, considerando 
que a pandemia da 
Covid-19 alterou parte 
do que havia sido 
programado. A primeira 
dama, Eliana Zenere 
Giacobbo, a secretária 
da Cultura, Turismo 
e Esporte, Cristiana 
Dadalt, e a secretária da 
Fazenda, Tauana Ubertti, 
também participaram do 
encontro.

No evento, entre os 
assuntos abordados, 
foi comunicado que 
no dia 10 de dezembro 
será escolhida a nova 
corte, já que esse é o 
mês do aniversário do 
município. A realização 
da Festa da Família, 
que também acontece 
em dezembro, ainda 
está sendo estudada, 
porém, ainda é cedo 
para que seja definido 
como serão os eventos 
da comemoração de 
aniversário de Doutor 
Ricardo.

O evento de escolha 
das soberanas já está 
com data definida, 
10 de dezembro, 
e a programação 
será divulgada 
posteriormente, 
a depender das 
questões sanitárias que 
possibilitam, mais ou 
menos, a quantidade 
de público presente, 
considerando e 
preservando a saúde.

INSCRIÇÕES DAS 
CANDIDATAS

As candidatas interessadas podem realizar 
a inscrição na Secretaria da Administração em 
horário de expediente no período de 1º a 30 
de setembro de 2021. Poderão participar do 
concurso as candidatas que preencherem alguns 
requisitos, como residir ou trabalhar no município 
há, no mínimo, dois anos; ter idade mínima de 
18 anos completos e idade máxima de 23 anos 
até a data da realização do concurso, dia 10 de 
dezembro de 2021; ter conhecimento geral sobre 
o município; ter disponibilidade de horários para 
participar das atividades preparatórias e finais 
do concurso como ensaios, palestras, coquetéis, 
entrevistas e outras ações determinadas 
pela organização do evento; estar disponível 
para representar Doutor Ricardo, sempre que 

solicitado pela Administração Municipal.

A rainha Laura 
Potrich comentou sobre 
o significado de estar 
soberana durante o 
período que estende-se 
até a escolha da nova 
corte, e deixa o convite 
às novas candidatas. 
“Nesses quatro anos 
como soberanas, tivemos 
a oportunidade de 
vivenciar inúmeros 
momentos marcantes 
e conhecer pessoas 
queridas que 
lembraremos para 
sempre. Devido à 
pandemia, infelizmente, 
não tivemos tantos 
compromissos nestes 
últimos dois anos, mas 
podemos dizer que cada 
encontro que tivemos 
ficará guardado em 
nossos corações. Esse 
período da minha vida 
foi intenso e cheio de 
gratidão pelas pessoas 
que conheci e pelos 
momentos em que pude 
representar meu amado 
município”.

A rainha também fez 

o convite, reforçando a 
oportunidade. “Deixo 
meu convite as meninas 
que têm este sonho, 
não deixem passar a 
oportunidade. Sem 
dúvidas, será um 
momento enriquecedor 
na vida de vocês. 

Participando já vai 
ser enriquecedor, pois 
são aprendizados, 
convivências e 
conhecimentos que 
farão parte da vida. 
Não deixem passar a 
oportunidade de se 
inscrever no concurso”.

A nova corte será escolhida no mês de aniversário do município

DIVULGAÇÃO

CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE 
MANIPULAÇÃO E FABRICAÇÃO 
DE ALIMENTOS

Inicia no dia 14 de setembro 
o curso de Boas Práticas de 
Manipulação e de Fabricação 
de Alimentos: Elaboração de 
Manuais de Boas Práticas e 
Procedimentos Operacionais 
Padronizados para quem atua, ou 
deseja atuar, na área de produção 

de alimentos.
As inscrições podem ser feitas 

na Emater de Doutor Ricardo 
até o dia 8 de setembro e estão 
abertas a todos os interessados, 
que desejam atuar, ou atuam, no 
setor de alimentação.

Serão 16 horas de curso, 

no total, em quatro encontros 
semanais. O horário é das 
13h30min às 17 horas e será no 
auditório da Prefeitura Municipal.

A Administração Municipal 
está disponibilizando o curso 
gratuito em parceria com a Uergs 
e Emater.

DE NOVO! 
COVID-19 CAUSA 
PREOCUPAÇÃO

Passadas algumas semanas sem registro de 
casos de Covid-19 no município de Doutor 
Ricardo, as infecções voltam a causar preocupação. 
Nas últimas duas semanas, o número de casos vem 
se mantendo e o número de famílias monitoradas 
também merece atenção pela nova alta, com a 
volta dos sintomas sugestivos da doença.

Vários pacientes que procuraram a Unidade 
Básica de Saúde sentem os mesmos sintomas, 
como dor de cabeça frontal forte, diarreia, vômitos 
e falta de ar. É necessário evitar um surto da 
doença e a forma mais eficiente são os cuidados 
básicos, que já devem estar incorporados ao dia-a-
dia de cada um.

A equipe de Saúde vem sofrendo com alguns 
casos dentro da UBS, ou estão em monitoramento 
e, mesmo assim, continuam atendendo normal. 
Por isso a preocupação em manter os cuidados 
como o uso de álcool em gel nas mãos, uso de 
máscara ao sair de casa, manter distanciamento 
entre pessoas, entre outros, que auxiliam na 
prevenção da Covid-19.

EM CASO DE SINTOMAS
Procure a UBS, busque informação e, sendo 

necessário, serão feitos os encaminhamentos 
adequados.

O recado da equipe de Saúde é este: “Então 
vamos nos cuidar para evitar o contágio e o 

possível surto”.
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OPERAÇÃO “CONTINUIDADE”

Polícia Civil 
prende líderes do 
tráfico de drogas 
em Encantado

A Polícia Civil (PC) 
de Encantado, com 
apoio de agentes de 
cidades vizinhas e da 
Brigada Militar (BM), 
deflagrou a Operação 
“Continuidade” na 
manhã desta quinta-
feira (26). A ação tem 
o objetivo de combater 
o tráfico de drogas em 
Encantado. 

Foram cumpridos 
três mandados de 
prisão. Dois alvos 
foram localizados no 
bairro Navegantes. 
Também foi alvo da 
operação um homem 
que está preso na 
Penitenciária Modulada 
de Charqueadas. 
Outro suspeito não foi 
localizado. 

As ordens judiciais 
são resultado de 
investigação coordenada 
pelo Delegado Augusto 
Cavalheiro Neto com 
base em informações 
obtidas pela polícia e 
apreensão de celulares. 
Conforme o Delegado, 
um homem que está 
preso comanda o tráfico 
em Encantado com 
uso de aparelho celular. 
Ele recebe suporte de 
outros três indivíduos 
que também foram alvos 
da operação de ontem. 
Dois foram presos, um 
outro envolvido estaria 
morando na região 
Norte do estado. “O líder 
é alguém que foi preso 
na Operação Casa Pulita 
(2019), mas ficava dando 

Câmeras de segurança e 
proteção 

Um dos fatores que chamou atenção dos 
policiais no cumprimento dos mandados de prisão 
no bairro Navegantes é que na casa de um dos 
alvos da operação foram localizadas câmeras de 
videomonitoramento que forneciam imagens dos 
arredores da casa. Além disso, havia uma proteção 
logo na entrada da moradia, para que o local não 
fosse arrombado. “Só conseguimos entrar por 
que ele viu a presença dos policiais e que a casa 
estava cercada, é um esquema de proteção que 

impressionou”, descreveu Cavalheiro. 

instruções para o tráfico 
seguir no local. Estes 
quatro alvos exerciam 
função de liderança no 
Navegantes. Foi uma 
ação pontual que buscou 
desarticular este grupo 
criminoso ligado a uma 
facção criminosa que 
atua na cidade”, declarou 
o Delegado. 

Delegado 
Cavalheiro aponta 
que alvos da ação 

são lideranças  
do tráfico 

SERAFINA CORRÊA 

Encontrado 
corpo de jovem 
que estava 
desaparecida

Foi localizado na tarde de ontem (26) o corpo da 
jovem de 23 anos Daniele Dos Santos Camargo. Ela 
estava desaparecida desde o dia 04 de agosto. 

O cadáver estava enterrado na localidade de Santa 
Marta, zona rural de Nova Araçá, em uma estrada 
que liga a cidade com Serafina Corrêa. 

A investigação feita pela Polícia Civil (PC) aponta 
que a serafinense foi morta pelo ex-namorado de 40 
anos, uma vez que sangue foi encontrado no porta-
malas do carro dele. 

Foram 22 dias de buscas que mobilizaram as 
forças de segurança pública e a população de Serafina 
Corrêa. 

EdUArdo CovEr GodiNho/rádio AUrorA 

corpo estava enterrado  
no interior de Nova Araçá

ENCANTADO
Dupla é presa por roubo 
e agressões a vítima 

Dois mandados de prisão foram cumpridos 
pela Polícia Civil (PC) e Brigada Militar (BM), em 
Encantado, na manhã da sexta-feira (20).

A ação ocorreu nos bairros Navegantes e Planalto. A 
dupla é suspeita de um roubo a pedestre e agressões à 
vítima.

O crime ocorreu em Encantado recentemente. De 
acordo com o Delegado Augusto Cavalheiro Neto, um 
aparelho celular foi roubado na oportunidade. Além 
disso, a vítima teria sido agredida pelos criminosos.

A investigação identificou os dois supostos autores do 
crime, que foram capturados na sexta-feira. 

Um deles tem 26 anos e antecedentes por Desacato, 
ameaça, Perturbação, Roubo com lesões. O outro tem 20 
anos e os antecedentes são por posse de entorpecentes.

Ambos foram encaminhados para exames de praxe 
no hospital e depois até a Delegacia de Polícia de 
Encantado, para o registro de ocorrência.

ENCANTADO 
Princípio DE INCÊNDIO 
ATINGE fábrica de 
cosméticos na ERS-129

Os bombeiros atenderam a um princípio de 
incêndio, em Encantado, na terça-feira (24).A 
guarnição constatou grande presença de fumaça em 
um dos silos de persulfato de amônio na empresa 
situada às margens da ERS-129. Com a chegada do 
responsável pela empresa, o silo foi aberto para que a 
fumaça se dissipasse. Não houve feridos.

FoToS: PoLÍCiA CiviL hENriQUE PEdErSiNi
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GIANEZINI
Na Série C do Campeonato Brasileiro, 

o Botafogo da Paraíba é o 2º colocado do 
Grupo A com 20 pontos. Faltando duas 
rodadas para o fim da etapa classificatória, 
a equipe depende apenas das próprias 
forças para se classificar. No elenco do 
time paraibano está o goleiro encantadense 
Paulo Gianezini. O defensor de 30 anos 
tem ficado no banco de reservas da equipe 
e chegou recentemente após ter sido 
contratado junto ao Ypiranga de Erechim. 

DAL PIAN
É bom o início da campanha do 

Veranópolis na Divisão de Acesso do 
Campeonato Gaúcho. A equipe da Serra 
venceu três jogos e empatou um, liderando 
a Chave A. A ala esquerda conta com um 
encantadense no time titular. Guilherme 
Dal Pian vem tendo boas atuações pelo 
“Pentacolor”. O lateral de 22 anos está na 
sua segunda passagem pelo VEC. 

KEVIN
O goleiro Kevin Lansini fez sua estreia 

pelo Lajeadense na Divisão De Acesso do 
Campeonato Gaúcho. Na vitória por 1 a 0 
sobre o São Gabriel, na segunda-feira (23), 
o encantadense foi o titular. Kevin tem 23 
anos e está emprestado ao Alviazul pelo 
Votuporanguense de São Paulo. 

VESPASIANO CORRÊA
A Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto de Vespasiano Corrêa iniciou a 
organização do Campeonato Municipal 
de Futsal 2021. Na próxima terça-feira 
(31) será realizada uma reunião entre a 
organização e as equipes. A intenção é 
promover disputas nas categorias força 
livre, veteranos e feminino.

RECUPERADO
Neste final de semana, o volante 

Ronei Gebing entra em fase final de 
recuperação para voltar a atuar pela 
Chapecoense. O volante/lateral de 23 
anos ficou de fora das últimas partidas 
da Chape por um problema físico e inicia 
o recondicionamento físico para ficar à 
disposição da comissão técnica. A Chape 
liberou jogadores para procurar clube. 
Ronei renovou seu contrato recentemente 
e tem prestígo junto à torcida do clube 
catarinense. 

JÚLIA DALTOÉ LORDES 

TIME DA 
ENCANTADENSE 
É ELIMINADO NO 
BRASILEIRÃO 

O Santos se despediu 
na segunda-feira 
(23) do Campeonato 
Brasileiro Feminino. A 
equipe empatou em 2 a 
2 com a Ferroviária e, 
como havia perdido o 
primeiro duelo por 3 a 
2, ficou no caminho na 
fase de quartas de final. 
A encantadense Júlia 
Daltoé Lordes participou 
das duas partidas contra 
a Ferroviária, mas não 
conseguiu ajudar a 
equipe a avançar até a 
fase semifinal. 

Agora o Santos 
volta a atenção para o 
Campeonato Paulista. 
Ontem (26), as “Sereias 
da Vila” empataram em 1 
a 1 com o RB Bragantino 
pela 3ª rodada.

Júlia agora ajuda o Santos no Paulistão 

TWITTER/SEREIAS DA VILA 

FELIPE GEDOZ

MUÇUNENSE 
COMPLETA 50 JOGOS 
PELO REMO/PA

O meia Felipe Gedoz 
completou 50 partidas 
com a camisa do Remo 
(Pará). A marca foi 
atingida no sábado (21), 
quando a equipe em que 
atua perdeu para o CRB 
por 2 a 1, pela 20ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
– Série B. 

Um dos destaques 
da equipe no primeiro 
semestre deste ano, Gedoz 
tem 11 gols marcados 
pelo time do Pará, 
considerando as partidas 
disputadas no ano passado 

e nesta temporada. O 
muçunense ainda foi 
apontado como um dos 
melhores na posição dele 
no 1º turno da Série B. 

Ele chegou ao Remo 
em novembro de 2020 
e ajudou a equipe a 
conseguir o acesso da 
Série C para a segunda 
divisão do futebol 
brasileiro. 

O atleta joga nesta 
sexta-feira (27), a partir 
das 19h, diante do Brasil, 
em Pelotas, pela 21ª 
rodada. 

DIVULGAÇÃO/REMO 

Jogador tem 28 anos 



JORNAL OPINIÃO 17
27 de agosto de 2021    ESPORTES

ALEXANDRE
DOS SANTOS

NOTAS DO XANDÃO
xandao@rdencantado.com.br

BRASILEIRO DE TURISMO 1.4

AUGUSTO ROTTA 
DEFENDE A 
LIDERANÇA EM 
MINAS GERAIS

Será na cidade de Curvelo, em Minas 
Gerais, que o piloto de Encantado, 
Augusto Olesefer Rotta, defenderá 
a liderança na categoria A pelo 
Campeonato Brasileiro de Turismo 
1.4 na modalidade automobilismo. Os 
treinos e as baterias serão disputados 
no Circuito Dos Cristais neste � nal de 
semana (28 e 29). 

Rotta compete na Categoria A e 
dirige um GM Celta com o número 29. 
O jovem de 18 anos integra a equipe 
Xtreme Motorsports. Nas etapas 
anteriores (Guaporé e Goiânia) o 
piloto acumulou 118 pontos, abrindo 

vantagem na liderança. O encantadense 
soma 25 pontos a mais que o 2º 
colocado. 

Em paralelo a competição nacional, 
Augusto lidera o Campeonato Estadual 
e caminha para mais um título na 
carreira que, apesar de não ser tão 
extensa, é marcada por dezenas de 
títulos, tanto no Kart quanto no 
automobilismo.

Para ajudar com os custos da 
participação no Campeonato Nacional, 
Rotta tem o apoio da empresa Rossini 
Peças de Lajeado e da Associação 
Esporte Motor Encantado (AEME).

Rotta tem 18 anos 

ARQUIVO PESSOAL

MENINAS COLORADAS NAS SEMIFI-
NAIS DO BRASILEIRÃO

O SC Internacional está na fase 
semi� nal do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino. As meninas 
coloradas enfrentarão o Palmeiras 
na disputa por uma vaga na � nal do 
certame. Os jogos serão realizados 
nos dias 30 de agosto e 5 de setembro, 
em Porto Alegre e São Paulo, 
respectivamente. A outra semi� nal 
será entre Corinthians e Ferroviária de 
Araraquara.

GALHARDO NO CELTA
O SC Internacional negociou o 

atacante � iago Galhardo com o Celta 
de Vigo. O time espanhol é treinado 
por Eduardo Coudet, que trabalhou 
no colorado gaúcho na temporada 
passada. Pelo empréstimo de um ano, 
o Inter receberá R$ 3 milhões. Caso 
queira comprar o atleta após esse 
período, o Celta terá que pagar mais R$ 
10 milhões.

PRÓXIMO DA CLASSIFICAÇÃO
O Ypiranga de Erechim está muito 

próximo de garantir classi� cação para 
próxima fase da Série C do Brasileirão. 
O time gaúcho lidera o Grupo B do 
certame, com 26 pontos, e, livrou 7 
pontos de vantagem para o 5º colocado, 
sendo que os quatro primeiros 
colocados se classi� cam. Faltam cinco 
rodadas para o término da 1ª fase. 
Domingo, dia 29, o Ypiranga enfrenta o 
Figueirense, em Florianópolis-SC.

GAÚCHOS NA SÉRIE D
No Grupo A-8 da Série D do 

Brasileirão, os times gaúchos estão 
lutando por vagas na próxima etapa 
da competição. Faltando duas rodadas 
para o término da fase classi� catória, 
o Esportivo de Bento Gonçalves é 
o único clube gaúcho na zona de 
classi� cação. A SER Caxias está há 
apenas um ponto do G-4 e tem boas 
possibilidades de se classi� car. Já 
o Aimoré de São Leopoldo precisa 
praticamente um milagre para chegar a 
2a fase da Série D.

ALVIAZUL SEGUE 100%
O Clube Esportivo Lajeadense 

tem um aproveitamento de 100% no 
Campeonato Gaúcho da Divisão de 
Acesso. Nas três primeiras rodadas o 
Alviazul venceu, em casa, o Grêmio 
Bagé e o São Gabriel, ambos por 1 x 0, 
e o Guarani em Venâncio Aires, por 3 a 
1. Hoje (27), às 15 horas, o Lajeadense 
enfrenta o Inter-SM, no Estádio 
Presidente Vargas, em Santa Maria.

VANDERSON
A direção do Grêmio vai 

comprar mais 20% dos direitos 
econômicos do lateral Vanderson. 
O valor correspondente, R$ 200 mil, 
será repassado ao Rio Branco de 
Americana-SP, que negociou o atleta 
com o tricolor gaúcho em 2019. O 
clube paulista ainda � cará com 30% 
dos direitos econômicos. Considero 
Vanderson um atleta com um bom 
potencial, mas, precisa ter um maior 
controle emocional durante os jogos. 

CONVOCADOS
A dupla Gre-Nal teve quatro 

jogadores convocados para os jogos 
das seleções pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo. Do Internacional, 
foram chamados os atacantes Paolo 
Guerrero e Palácios, para defenderem 
as seleções do Peru e do Chile. Porém, 
a convocação de Guerrero foi vetada 
pelo Internacional. No lado do Grêmio, 
os jogadores Villasanti e Borja foram 
convocados para atuarem pelas 
seleções do Paraguai e Colômbia. Os 
jogos ocorrem no início do mês de 
setembro.

REAÇÃO NO BRASILEIRÃO 
No Campeonato Brasileiro o Grêmio 

esboça uma reação. Nos dois últimos 
jogos o tricolor obteve vitórias diante 
de Cuiabá (1x0) e Bahia (2x0). Na 
rodada do � nal de semana, uma vitória 
diante do Corinthians pode signi� car a 
saída da zona do rebaixamento. 

FRACASSO NA COPA DO BRASIL
Na Copa do Brasil o Grêmio 

sucumbiu diante do Flamengo de 
Renato Portaluppi, levando 4 x 0 em 
casa. Mesmo jogando todo segundo 
tempo com um jogador a mais que o 
time carioca, o tricolor gaúcho acabou 
sendo envolvido e goleado. A partida 
de volta servirá apenas para cumprir 
tabela. O jogo ocorre no dia 15 de 
setembro.

DESPREPARO DA DIREÇÃO
Tem vários fatores que justi� cam a 

atual situação do Grêmio no Brasileirão, 
onde luta contra o rebaixamento. 
Um destes fatores é o despreparo dos 
dirigentes em relação às coisas do 
futebol. Esta semana, em entrevista 
à Rádio Gre-Nal, indagado sobre a 
contratação do colombiano Campaz, 
Duda Kroe� , integrante do Conselho 
de Administração do clube, a� rmou 
não conhecer o atleta. Um detalhe 
importante é que são os integrantes 
do Conselho de Administração que 
autorizam as contratações no tricolor, ou 
seja, quem avalia os reforços para serem 
contratados não conhecem futebol.
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UMA OPORTUNIDADE 
PARA O BEM

Recentemente, a clínica na qual realizo atendimentos 
psicológicos mudou de lugar e foi parar numa parte 
de Lajeado que eu pouco conheço, apesar de morar 
nessa cidade há alguns anos. Sempre vou ao trabalho 
caminhando, e assim foi naquele dia nublado. Seguia, 
pois, com o horário pouco folgado, até que passei 
a ouvir um vira-lata velho e corpulento latindo 
desesperadamente na frente de uma casa. Me aproximei 
para entender a situação. A casa estava em obras e 
ninguém ali conhecia o animal. Não sabia se estava 
perdido ou com alguma dor, pois latia, uivava e chorava. 
Fiquei num impasse, já que não conhecia bem a área e 
estava no curso do trabalho. Movi-me um pouco e o cão 
veio em minha direção. -É, eu realmente não poderia 
fazer outra coisa que não fosse ajudá-lo! Mas como? 
Decidi ir andando deixando o velho cachorro me seguir.

“Em algum lugar alguém poderá ajudar”, pensei. 
E fui indo sem saber. O cão não andava rápido, 
então eu precisei diminuir minha velocidade e parar 
diversos momentos para esperá-lo. Cada pouco ele se 
distraía, uivada e gemia até eu chamá-lo novamente, 
incentivando-o. Parei em uma casa solicitando ajuda, 
sem sucesso. Prossegui. “Talvez tenha um petshop 
adiante”, pensei. Conversei aqui e ali e fui sendo 
orientado até chegar a uma clínica veterinária… que 
estava fechada. Fiquei por uns minutos procurando 
algum sinal de vida atrás das vidraças. Uma moça, dona 
do local, me percebeu e veio me atender. Após um breve 
diálogo, consegui com que o cão ficasse com ela, para 
ser cuidado até que seu dono fosse encontrado. Nisso 
se foram trezentos metros e vinte minutos. Me retirei 
lentamente enquanto o animal comia, e fui atender meus 
pacientes quase atrasado, mas de consciência limpa.

O mundo é um lugar cheio de eventos que se cruzam 
o tempo inteiro, e às vezes calha de algo inusitado 
acontecer bem na nossa vez de passar por uma trivial 
casa em obras. No final, não temos real controle sobre 
muitas das circunstâncias, e podemos ser tirados do 
fluxo, como aquele cão anônimo nunca visto, que fez 
meu caminho encontrar cinco rostos sem nome e para 
os quais o meu também é desconhecido. São incontáveis 
as histórias que atravessamos, mas nas quais não nos 
envolvemos, ou sequer prestamos atenção. Mas elas 
estão ali, nas gentes e nos eventos que vemos e nas coisas 
que encontramos. A questão é se estamos abertos ou não 
e se estamos disponíveis ao inesperado que vai acontecer 
e exigir algo de nós. 

Caro leitor: Para mim a resposta já estava pronta: a 
oportunidade para o bem é prioridade. É com esse olhar 
que eu notei a necessidade e que acolhi o inesperado. 
Talvez a diferença que realmente fazemos no mundo 
esteja aqui, nas pequenas participações naquilo que 
não esperávamos; em bondades diárias mais do que em 
magnânimos projetos de um futuro que nunca chega, 
“porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por 
um pouco, e depois se desvanece”. Portanto, “enquanto 
temos tempo, façamos bem a todos” e, o façamos “de todo 
o coração, como para o Senhor”.  (Tiago 4.14; Gálatas 
6.10; Colossenses 3.23)

(Natanael Castoldi – Psicólogo Clínico)

JESUS, A OPÇÃO DA VIDA!

Mãos Limpas E 
Coração Puro

Quantas 
vezes o Senhor 
censura os 
guardiões da 
Lei por tê-la 
esvaziado 
de sentido e 
permanecido 

em meras aparências! Não é certo sujar 
as mãos; Mas de que adianta estar limpo 
ou limpa se você está vazio ou vazia por 
dentro? Se a prática de ritos externos não 
for acompanhada de pureza de coração, ela 
se torna um ninho do mal. Do coração vem 
o que mancha o homem. A reclamação de 
Cristo também é válida para nós. "Este povo 
me honra com os lábios, mas o coração está 
longe de mim.

Os fariseus de todos os tempos sempre 
se importaram muito com os gestos 
externos. Mas Cristo diz que o limpo e o 
sujo do homem não estão nas mãos, mas 
no coração. E isso vale para todos nós: para 
os cristãos que andam por aí com as mãos 
cristãs lavadas, mas com o coração cristão 
sujo.

Cristo não disse: “Bem-aventurados os 
que lavam as mãos, porque é assim que os 
homens verão que estão limpos”. Cristo 
disse: "Bem-aventurados os puros de 
coração, porque verão a Deus." Ele ia ser 
condenado à morte por um homem que 
cuidou muito que as pessoas vissem que ele 
lavava muito bem as mãos. Lavar as mãos é 
fácil; o difícil é lavar o coração.

A vida dos homens é cercada de tradições. 
São como o ambiente em que ocorre grande 
parte da nossa existência: a ceia de Natal, o 
batismo das crianças, a primeira comunhão, 
a festa do padroeiro da cidade. Alguns as 
consideram relíquias do passado mas muitas 
vezes se perde o sentido e se fazem coisas 
que não é pra fazer nestas celebrações. O 
formalismo e a moda são a grave ameaça 
às tradições humanas e cristãs. Um gesto 
externo pode ser reduzido a um rito sem 
sentido, mas há algo que o tornará vivo e 
vivificante: execute-o com um espírito de fé e 
louvor a Deus.

É a intenção que torna nossas palavras 
e nossas obras grandes ou significantes. O 
homem vale pelo que vale o seu coração, ou 
seja, pelo que ele quer, busca e ama do fundo 
de si mesmo. É no coração onde o homem 
acolhe ou rejeita Deus, onde dirige toda a 
sua vida. Há um sinal claro que pode nos 
dizer o que nosso coração ama e deseja: a 
vida real que levamos. A santidade não está 
nas coisas, mas no coração do homem e nos 
comportamentos morais que fluem dele.

Irmãs e irmãos: Procuremos também não 
cair nesta hipocrisia que Jesus tanto criticou. 
Esforcemo-nos por participar nos ritos da 
Igreja com pureza de intenção. Que o pão e 
o vinho da Eucaristia nos lembrem sempre 
que vale a pena o estilo de homem que Jesus 
viveu com fidelidade até à morte. Que assim 
seja.

CRIMES DE JESUS 
CRISTO EM 2021

“Ai dos que ao mal 
chamam bem, e ao 
bem mal; que fazem 
das trevas luz, e da 
luz trevas; e fazem do 
amargo doce, e do doce 

amargo”! (Isaías 5:20).
Se Jesus vivesse e pregasse em nossos dias, 

certamente seria preso por diversos crimes contra a 
“Democracia”. Vamos a alguns fatos ocorridos no seu 
tempo que hoje atestariam contra o seu ministério:

1)  Associação e Formação de Quadrilha - Jesus 
escolheu 12 pessoas para serem seus apóstolos e 
pregarem com Ele o Evangelho. (Marcos 3:13-19).

2)  Fake News 1 – Jesus disse que desceu do céu 
para fazer a vontade do Pai. (João 6:38). 

3) Genocida – Jesus e seus discípulos não lavavam 
as mãos antes de comer. (Marcos 7:1-23).

4) Ataques à Democracia – Jesus atacou a Religião 
do Estado e seus representantes chamando-os de cegos e 
hipócritas. (Mateus 23:24-25).

5) Agressão e Violência – Jesus bateu com uma 
açoiteira em vendedores e cambistas dentro do Templo, 
expulsando-os e chamando-os de ladrões. (João 2:13-
22).

6) Aglomeração e Distúrbio ao Sossego Público – 
Domingo de Ramos entrou na cidade de Jerusalém com 
uma grande multidão que gritava o seu Nome bem alto 
pelas ruas. (Mateus 21:1-9).

7) Intolerância Religiosa e Destruição do 
Patrimônio Público – Jesus derrubou mesas e cadeiras 
do Templo onde estavam assentados os vendilhões e 
cambistas. (Mateus 21:12).

8) Crimes de Ódio, Injúria e Difamação – Jesus 
chamou Herodes, um representante político da religião 
do Estado de “raposa”. (Lucas 13:32).

9) Charlatanismo – Jesus ressuscitou Lázaro, um 
defunto morto e enterrado a quatro dias. (João 11:1-29).

10) Reuniões Secretas – Jesus se reunia muitas 
vezes para orar com os seus discípulos durante a noite 
no Jardim do Getsêmani. (Marcos 14:32).

11)  Prevaricação – Jesus poderia ter impedido que 
Judas se enforcasse. Ainda lhe disse para fazer depressa 
aquilo que tinha para fazer. (João 13:27).

12)  Fake News 2 – Jesus afirmava que era o Filho 
de Deus no seu interrogatório da cpi da madrugada, 
isso sem direito a qualquer defesa na Justiça. (Lucas 
22:70).

13)  Fake News 3 – Jesus ressuscitou no Domingo 
de Páscoa, mas os seus adversários juravam que os 
discípulos roubaram o seu corpo durante a noite. 
De tão corruptos chegaram a pagar os soldados que 
presenciaram a verdade da ressurreição com altas somas 
de dinheiro para mentirem. (Mateus 28:11-20).

Dois mil anos se passaram, as leis mudaram para outros 
nomes, mas ainda continuam no mundo as mesmas 
personagens que fazem a história do homem. De um lado os 
que querem o certo ao se aproximarem de Deus, e do outro 
aqueles que não querem nem saber de Deus ou de suas leis 
para poder continuarem se corrompendo até estourar o 
saco. Os costumes hoje são outros, mas roubo e corrupção 
ainda é normal para a maioria como foi no tempo de Jesus. 
Provavelmente em nossos dias Ele já estaria em prisão 
domiciliar usando tornozeleira eletrônica, sendo censurado 
pela mídia e redes sociais. Mesmo assim Ele continuaria 
tendo os seus “Pedros” e “Paulos” que não abrem mão de sua 
liberdade.
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saúde na mídia

 Dr. Marco 
Seferin

Câncer da 
boca: o que 
saber para 
prevenir

O câncer da boca 
é um tumor 
maligno e que 

representa o quinto 
tipo de câncer mais 
comum em homens no 
Brasil. Dados de 2020 
do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), do 
Ministério da Saúde, 
indicam uma estimativa 
de 15.190 novos casos 
em 2020, dos quais 73% 
eram homens e 27% 
mulheres. É, de fato, 
um mal que atinge mais 
o gênero masculino, 
embora qualquer pessoa 
deva procurar auxílio 
médico especializado 
em casos suspeitos ou 
anormalidades. 

A orientação 
principal é ser muito 
cuidadoso com lesões 
que venham a aparecer, 
pois o tratamento 
é basicamente com 
cirurgia e pode deixar 
sequelas se identi� cadas 
quando o problema 
já estiver avançado. 
Quanto antes identi� car, 
maior a chance de cura. 

Sintomas:
- Dor ao mastigar ou 

engolir;
- Mancha vermelha 

ou branca em qualquer 
parte da boca, 
especialmente na 
língua, que não sara ou 
desaparece;

- Dor ao movimentar 
a língua ou mandíbula

Como 
prevenir:

Evitar bebida 
alcoólica;

Não fumar ;
Manter uma boa 

higiene dental;
Tomar cuidado com 

placas e próteses, que 
podem machucar 
cronicamente a boca.

O tratamento para 
o câncer da boca é 
multidisciplinar. Mas a 
base é a cirurgia, pois o 
paciente diagnosticado 
vai ser submetido 
à retirada da área 
afetada pelo tumor 
associada à remoção 
das ínguas (linfonodos) 
do pescoço e algum 
tipo de reconstrução 
quando necessário. 
Cuidar também dessas 
ínguas é necessário para 
evitar a disseminação 
e consequente piora 
no quadro do câncer 
da boca. A opção 
pela quimioterapia 
e radioterapia é 
complementar, adotada 
para os casos mais 
avançados e buscando 
o melhor resultado 
curativo. 

O risco de 
sequelas depende 
da complexidade da 
cirurgia, considerando 
a extensão e localização 
do tumor. Em casos 
simples, normalmente 
não acontece nenhuma 
sequela. Em situações 
mais graves, pode haver 
problemas na deglutição 
e fala.

Vale lembrar que 
a apresentação dessa 
doença é muito variável. 
Pode, inclusive, não 
dar nenhum sintoma. 
Portanto, todos os 
machucados na boca que 
não melhoram depois de 
15 dias, devem ser vistos 
por um especialista.

Encantado 

Dália começa a receber trigo 
para elaboração de rações

Começaram a chegar 
às unidades fabris de 
ração da Cooperativa 
Dália Alimentos, em 
Encantado e Arroio do 
Meio, caminhões com 
trigo. O vegetal passou 
a ser adquirido pela 
cooperativa no mês de 
agosto devido à alta nos 
custos do preço do milho, 
uma vez que o trigo pode 
substituir parcialmente o 
cereal na elaboração de 
rações para abastecer as 
três cadeias produtivas em 
que produtores da Dália 
atuam: suínos, bovinos 
leiteiros e frango de corte.

Conforme o supervisor 
do Setor Grãos e Rações, 
Walter Rahmeier, as 
primeiras cargas foram 
adquiridas de armazéns, 
tendo em vista que 
a colheita da cultura 
do trigo inicia-se em 
outubro. “Não é praxe 
da Dália comprar trigo, 
mas devido ao alto custo 
do milho, optamos por 
este cereal que consegue 
atingir desempenhos 
similares na elaboração 
das rações fabricadas 

nas três unidades da 
cooperativa. O uso 
do trigo está sendo 
desenvolvido pelo Setor 
de Nutrição da Dália 
Alimentos, que não abre 
mão da qualidade do 
produto � nal, visando 
também a redução dos 
custos”.

Produtores que 
plantaram o grão e 
manifestarem interesse 
em vender o cereal, 
podem entrar com 
contato com a Divisão 
Produção Agropecuária 
pelo (51) 3751-9000 ou 
com a Unidade Silos 
Guaporé pelo (54) 3443-
2220 ou (54) 99705-
8957. Será adquirido 
trigo de produtores 
associados à cooperativa 
e também produtores 
não sócios. “Pensamos na 
viabilidade econômica e 
o trigo é um ótimo grão 
para ser empregado na 
elaboração das cerca de 
26 mil toneladas de rações 
produzidas mensalmente 
pelas nossas fábricas em 
Encantado e Arroio do 
Meio”.

CONHECENDO E 
ANALISANDO OS GRÃOS

Para que o trabalho siga de acordo com os 
padrões da cooperativa, a Divisão Controle de 
Qualidade organizou, junto a Emater/RS-Ascar, 
uma capacitação com foco na classificação 
vegetal, incluindo as culturas milho e trigo. As 
aulas foram ministradas em duas etapas, nos dias 
18 e 25 de agosto, e reuniram os funcionários 
responsáveis pelo recebimento destes dois tipos 
de grãos.

Quem ministrou as aulas teóricas e práticas foi 
o extensionista da Emater/RS-Ascar formado em 
Tecnologia de Produção de Grãos, Filipi Fagundes 
dos Santos, que trabalha diretamente no Porto 
de Rio Grande, cuja equipe é responsável pela 
classificação de 82% de todo o grão que chega ao 
Rio Grande do Sul.

O trigo é uma das matérias-primas que a Dália 
Alimentos começou a receber recentemente e 
o milho a matéria-prima de maior inclusão nas 
rações elaboradas pelas fábricas da cooperativa. 
“Sempre é importante aprimorar o conhecimento 
e receber a melhor matéria-prima possível, pois 
dela dependerá a qualidade da ração produzida 
e levada ao campo”, comenta a supervisora do 
Laboratório Matriz, Graziela Botega.

O trigo é o segundo cereal mais cultivado em 
todo o mundo. Na sua forma mais bruta, em 
grão, o consumo do trigo dispõe de quantidades 
significativas de carboidrato, tornando-se uma 
boa fonte de energia, rico em potássio, fósforo, 

magnésio e vitaminas do complexo B.

SOBERANAS 2021
Candidatas são entrevistadas 
na primeira live preliminar

O Concurso de Escolha das Soberanas de Encantado 
realizou no domingo (22), a primeira de uma sequência 
de três lives preliminares que serão transmitidas até a 
� nal, marcada para o dia 9 de setembro. Nesse programa 
de estreia, que teve a apresentação da comunicadora 
Angela Reale, as 14 candidatas tiveram a oportunidade 
de se apresentar ao público. Cada uma delas respondeu 
a três perguntas iguais no tempo máximo de até dois 
minutos.  

A ordem de participação foi de� nida por sorteio: 
Gabriela de Bortoli, Lara de Oliveira, Laura Vitória 
Marins Bonetti, Josinara Won Bostel, Luiza Zandanotto 
de Oliveira, Eduarda Dahm, Láira Giovanella 
Rheinheimer, Ana Paula Lanzini, Valentina Bazanella, 
Marieli Bagatini, Andrieli da Silva, Anna Luiz Coser, 
Andressa Aparecida Serrão Kalinski e Bianca Lubian da 
Silva.

A pontuação nessa etapa valeu cinco pontos e 
foram avaliados os seguintes critérios: comunicação e  
desenvoltura, como a candidata vê o município e qual o 
papel de soberana no tempo de reinado.

A presidente da comissão organizadora e primeira-
dama, Taísa Bombassaro Calvi, agradeceu a participação 
das candidatas e destacou também o envolvimento das 
famílias e das empresas patrocinadoras em todas as fases 
de preparação do concurso. “Essa foi nossa primeira 
avaliação. Tenho certeza que vamos viver momentos 
únicos até a � nal. Estamos muito felizes, porque o 
processo está sendo executado de forma correta. As 

meninas estão aproveitando o máximo possível, porque 
vão levar esse momento para a vida pessoal delas. Todas 
são lindíssimas e estão preparadas”, comentou. “Esse 
formato de live aproxima mais o público, que terá acesso 
a todas as etapas do concurso e poderá acompanhar o 
desenvolvimento e o desempenho das candidatas”.

AS TRÊS PERGUNTAS
1) Ao longo dos anos, diversas pessoas 

passaram por nossas vidas, contribuindo para a 
nossa trajetória. Conte para nós quem lhe inspira, 
quem lhe incentiva a estar aqui concorrendo a 
esse título de soberana?

2) Daqui a 10 anos, que Encantado você 
gostaria de ver?

3) Por que você quer ser soberana de 
Encantado e, se você for eleita, qual o legado que 
gostaria de deixar?

SEGUNDA LIVE
A segunda live preliminar ocorre no domingo, 

dia 29, às 19h30min. Nesse programa, as 
candidatas vão apresentar um vídeo de até cinco 
minutos em que mostrarão três pontos turísticos 

de Encantado. 
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P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L  D E

COQUEIRO BAIXO

Desejamos que meio século de história 
seja apenas o início desta jornada.
 Que a credibilidade, seriedade e 

independência continuem sendo os 
pilares que sustentam o Jornal Opinião.

Ao cinquentenário, o nosso:

Parabéns!

50Anos


