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Um projeto ambiental pro-
posto pelo Ministério Público 
Federal foi acolhido pela Rio 
Grande Energia - RGE, que 
disponibilizou 300 mudas de 
árvores frutíferas para serem 
plantadas na aldeia indígena 
Guarani Yakã Ju, na Ressaca 
Buriti, em Santo Ângelo. Nesta 
primeira semana de maio, épo-
ca adequada, mudas de pêsse-
go, ameixa, manga, bergamota, 
laranja, pitanga, cereja, guabi-
ju, guabiroba, abacate, caqui, 
entre outras, foram plantadas 
na aldeia.

O projeto está sendo im-
plantado em parte da área de 
15 ha., adquirida em 2015, pela 
parceria do Ministério Público 
Federal e do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), com apoio 
do poder público municipal, 
sendo o local escolhido pelos 
próprios indígenas.

De acordo o Procurador da 
República, Osmar Veronese, 
está se dando mais um passo 
para, além de permitir aos in-
dígenas saborear os frutos, me-
lhorar o ambiente natural para 
possibilitar aos Guarani a ma-
nutenção de suas práticas cul-
turais.

Segundo Rafael Lugo-
ch, Consultor de Negócios da 
RGE, os projetos sociais vi-
sam aproximar a empresa da 
comunidade, aprofundando o 
compromisso de preservação 
ambiental como política de res-
ponsabilidade social.

Nas palavras do Cacique 
Anildo, o plantio está de acor-
do com a história Guarani, e 
melhorará as condições para os 
indígenas viverem ainda mais 
integrados à natureza. O pro-
jeto conta com o apoio do Mi-
nistério Público Estadual, da 
Prefeitura, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, EMATER, 

entre outros, visando unir for-
ças para que o projeto literal-
mente “dê frutos”.

Além do mais, uma outra 
parceria firmada entre a Con-
cessionária RGE, a Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo e 
o Ministério Público Federal, 
resultou no plantio de 50 ár-
vores frutíferas às margens do 
rio Itaquarinchim, na esquina 
da Avenida Rio Grande do Sul 
e a Rua Guaíba, no Município 
de Santo Ângelo, como forma 
de amenizar a degradação e a 
poluição ambiental e contribuir 
para deixar a Área de Preser-

vação Permanente (APP) pro-
tegida, arborizada, agradável 
e harmoniosa. O plantio das 
árvores frutíferas favorecerá o 
espaço visual e a biodiversida-
de da área, bem como propor-
cionará melhor qualidade de 
vida à comunidade local. Se-
gundo os envolvidos na ação, 
cuida-se de um convite à comu-
nidade e às empresas para que 
adotem esses espaços verdes, 
preservando-os, revitalizando-
-os, buscando uma relação har-
moniosa e prazerosa com rio e 
seu entorno.
Disponível em http://www.mpf.mp.br/rs
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Mais conhecida como erva-
-mate, erva, erva-verdadeira e 
cogonha, entre outras, a Ilex pa-
raguaensis é uma árvore de ocor-
rência nativa do Rio Grande do 
Sul, sendo encontrada na maior 
parte das formações fl orestais, 
porém rara em fl oresta atlântica. 
A erva-mate além de ser encon-
trada no sul do Brasil, mostra-se 
presente no centro oeste do país 
(Mato Grosso do Sul), norte da 
Argentina, Paraguai e Uruguai. 
Essa planta faz parte da família 
das Aquifoliaceae, sendo de uso 
comum suas folhas e ramos, prin-
cipalmente na forma desidratada 
e moída.

Historicamente, suas folhas 
eram utilizadas pelos indígenas 
Guarani e Quíchua em forma de 
infusão, para ser ingerido como 
chá, quente ou gelado, hábito que 
ainda existe na região sudeste do 
Brasil. Já no Sul do país, estamos 
acostumados a consumir a erva-
-mate, em forma de chimarrão 
ou na culinária, a partir da fabri-
cação de bolos, pães, mousses, 
molhos, etc. Além disso, também 
consumimos as folhas da Ilex Pa-
raguaensis na forma de tereré. 
Podemos dizer que a erva-mate é 
um símbolo cultural-regional do 
país.

Aconselha-se seu cultivo sob 
sol pleno ou meia sombra, bus-
cando um solo fértil e profundo, 
o qual seja adubado e 

irrigado no início da planta-
ção, lembrando que é necessário 
proteger as mudas do sol forte. 
Ademais, outra dica seria man-
ter a árvore em torno de 3 metros 
de altura, para facilitar a colheita 
das folhas.

Destaca-se que a erva-mate é 
rica em cafeína, possuindo gran-
de potencial antioxidante, que 
em nosso organismo neutraliza a 
ação de radicais livres, associados 

a doenças cardíacas e ao câncer. 
Também se avaliou por meio de 
alguns estudos, seu potencial an-
ti-obesidade em ratos colocados 
em dieta hiperlipídica, auxiliando 
de maneira positiva a obesidade 
dos animais. Apesar disso, é im-
portante ressaltar que, por ser um 
estimulante natural, deve ser evi-
tado por pessoas que sofrem de 
insônia e ansiedade, assim como 
para grávidas e lactantes.

Uma curiosidade interessante, 

é que o potencial antioxidante da 
Ilex paraguaensis, é muito gran-
de. Assim, esclarecemos a gran-
de importância da utilização da 
erva-mate, mostrando seus bene-
fícios, que muitas, vezes, passam 
despercebidos por esse grande 
tesouro que temos em nossa re-
gião. E, neste fi nal de semana, em 
homenagem às mães, oferecemos 
a elas um chimarrão gostoso, pa-
rabenizando-as. (Fonte imagens: 
Google)
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Kits de enxovais para mães e bebês foram re-
passados para o Hospital Santo Ângelo, na manhã 
da terça-feira, dia 7. A doação foi entregue pelo  
presidente do Lions Clube Santo Ângelo Centro, 
Flávio dos Santos ao provedor do HSA, Odorico 
Bessa Almeida. As doações foram obtidas durante 
campanha desenvolvida pelo clube de serviço.

O presidente disse que essa ação é anual e faz 
parte do trabalho desenvolvido pelo Lions em be-
nefício de entidades que atuam na área social. A 
entrega foi organizada por Nadir Muniz. No ato, o 
provedor Odorico Bessa Almeida agradeceu o re-
passe feito pelo Lions Clube Santo Ângelo Centro. 
Também presentes na entrega dos enxovais o dire-
tor administrativo, Marcelo Borges, o diretor téc-
nico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista, as assistentes sociais, Maira Ba-
gatini e Priscila Dekeper, e demais integrantes do 
clube de serviço.
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Novo Endereco !~
Estamos tomando novos rumos, e por isto nos 
encontramos em um novo endereço. 
Venha conferir nossas novas instalações na

Av. Rio Grande do Sul - 1140*.

(55) 3312-5150 ou (55) 3313-3629.
*em frente ao Hospital Unimed.

Cirurgião Geral e Videolaparoscopia 
Cirurgião Do Aparelho Digestivo
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Comer apenas saladas
com proteina

a noite, emagrece?

Servidores recebem Servidores recebem 
capacitação de segurançacapacitação de segurança

Na quarta-feira, dia  8, o Sin-
dicato dos Professores Muni-
cipais foi sede do curso de Pre-
venção a Incêndios e Sinistros 
com Noções de Primeiros So-
corros. Um total de cinco horas/
aulas, divididas em três etapas, 
120 servidores municipais en-
tre funcionários e professores 
foram capacitados. “Qualificar 
os profissionais dos 41 edu-
candários da rede pública é um 
programa previsto no Plano de 
Governo da atual gestão, para 
garantir mais segurança nas 
escolas”, assinalou o secretário 
municipal de Educação, Valde-
mir Roepke.

O secretário ressaltou que a 
capacitação é de extrema neces-
sidade para a segurança da co-
munidade escolar. “Devido aos 
casos registrados no ano passa-
do no país, sabemos que todo o 

cuidado é pouco, por isso, pro-
curamos nos organizar para que 
os professores e os servidores em 
educação, na sua jornada de tra-
balho, estejam preparados para 
essas situações adversas, que 
podem colocar em risco a vida de 
crianças, jovens e dos próprios 
servidores municipais”, disse.

De acordo com o orador do 
curso, José Dutra Correa, o con-
teúdo programático das aulas 
ensina como agir em princípios 
de incêndios, classes e tipos 
de extintores, equipamentos 
de prevenção de incêndio, ma-
nuseio prático do extintor, e 
noções de primeiros socorros. 
“Essa capacitação é para pre-
venir e combater um princípio 
de incêndio, e na parte dos pri-
meiros socorros os servidores 
aprendem procedimentos ini-
ciais para um suporte de vida, 

até a pessoa receber o atendi-
mento médico necessário. Nas 
atividades práticas os servidores 
da educação aprendem a ma-
nusear o extintor e executar os 
primeiros socorros por meio de 
simulação”, explicou.

Ainda conforme Dutra, a le-
gislação considera as escolas 
como um quadro de risco baixo 
para incêndios, por isso, a maio-
ria dos educandários abriga de 
três a quatro extintores, um a 
cada 50 metros da edificação, 
sendo que um deles, necessaria-
mente, deve ficar cinco metros 
da porta. O curso de Preven-
ção a Incêndios e Sinistros com 
Noções de Primeiros Socorros, 
é uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Educação, com a 
empresa fornecedora de extin-
tores contratada pelo Município 
por meio de licitação.

Por muito tempo acreditou-se que co-
mer menos a noite poderia proporcionar 
emagrecimento, e isso pode ser verdadei-
ro sem que seja levado em conta o tempo.
Se alguem quiser diminuir 5kg em 2 semanas, 
isso pode funcionar. Porém, se a pessoa quer 
permanecer com menos 5kg por mais tempo, 
isso já não se torna possível com esse tipo de 
“estratégia”.

E é por isso que muitas pessoas se sentem 
frustradas ao realizar uma “dieta”, que até o 
próprio nome já me deixa triste. Pois as pesso-
as encaram isso como um “periodo” que irão 
passar e logo irão abandonar. E é claramente 
por isso, que vivem em oscilação de peso.

Quem nunca conheceu alguem que “fez 
uma dieta” e perdeu bastante peso mas ao 
decorrer do tempo já recuperou esse peso?
Acredito que esse é o fato mais recorren-
te no meu consultório. E foi por isso que in-
vesti meus estudos a perceber o que faz com 
que as pessoas tenham emagrecimento para 
vida inteira. E o segredo está no: Equilíbrio!
Nem 8 nem 80.

Vejo que o grande erro é se posicionar em 
extremos: Ou se cuida demais, ou se desleixa 
demais. Sendo que é possível emagrecer dire-
cionando suas escolhas, sem precisar aban-
donar hábitos com os amigos e família. Mas 
o equilíbrio precisa ser bem orientado por um 
profi ssional Nutricionista, e não se privar a 
semana inteira comendo saladas a noite e se 
“jogar fora” na semana posterior. Tenham 
equilíbrio e saúde mental.
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URI sediou integração URI sediou integração 
esportiva com grupos esportiva com grupos 

de 3ª Idadede 3ª Idade

A URI Santo Ângelo atuou como 
parceira do SESC na realização do 
evento “Integração Santo Ângelo de 
Câmbio Máster e Sênior”, realizado dia 
27 de abril no Ginásio de Esportes do 
Câmpus, com arbitragem a cargo de 
acadêmicos de Educação Física.

O evento teve como objetivo fortale-
cer o intercâmbio entre grupos de pes-
soas com idade acima de 50 anos, por 
meio da prática de atividades esporti-
vas e recreativas sadiamente orienta-

das, melhorando assim, a qualidade de 
vida da população nessa faixa etária.

Participaram da integração um total 
de 13 equipes, oriundas das cidades de 
Santa Rosa, Porto Xavier, Santa Maria 
e Santo Ângelo, nas categorias Câmbio 
Máster com idade entre 50 e 59 anos e 
Câmbio Sênior, com idade a partir de 
60 anos.

O evento contou com apoio da Se-
cretaria de Turismo, Esporte, Lazer e 
Juventude de Santo Ângelo.

Assessoria Comunicação URI


