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Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX.

MÍN.

27°
16°

3 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

29°
19°

6 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

30º
19°

2 mm

5/11/2019 - 14h
1° Prêmio -  1.307
2° Prêmio -  9.927
3° Prêmio -  7.473
4° Prêmio -  9.854
5° Prêmio -  3.089
6° Prêmio -  1.650

5/11/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Nova
28/10 a 3/11

Crescente
4/11 a 11/11

 

DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA

CHUVEIRO ELÉTRICO 
Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos
Selecionar a temperatura morna no verão // verifi car as 
potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo

AR CONDICIONADO
Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar 
condicionado // Manter os fi ltros limpos e diminuir ao má-
ximo o tempo de utilização do aparelho de ar condiciona-
do // Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

GELADEIRA
Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for ne-
cessário // Regular a temperatura interna de acordo com 
o manual de instruções // Nunca colocar alimentos quen-
tes dentro da geladeira // Deixar espaço para ventilação 
na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar 
panos // Descongelar a geladeira e verifi car as borrachas 
de vedação regularmente

ILUMINAÇÃO
Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e 
apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente 
com cores claras

FERRO DE PASSAR
Juntar roupas para passar de uma só vez // Separar as roupas 
por tipo e começar por aquelas que exigem menor tempe-
ratura // Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

APARELHOS EM STAND-BY
Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou du-
rante longas ausências

Retrato cotidiano
JOM/Arquivo

Em seis dias Em seis dias 
já choveu o já choveu o 

dobro da média dobro da média 
histórica para o histórica para o 
mês novembromês novembro

O sol deve aparecer entre nuvens, mas não 
se descarta a possibilidade de chuva nos próxi-
mos três dias (quarta, quinta e sexta), embora 
em menor quantidade, quando comparado ao 
que choveu no início desta semana. Na segun-
da-feira, dia 4, choveu o equivalente a 125mm, 
na terça-feira, dia 5, 26,2mm, somando assim 
mais de 160 milímetros em apenas dois dias. 
No mês acumula-se 193mm. 

A média histórica de chuva no mês de no-
vembro, registrada no Rio Grande do Sul, não 
ultrapassa 75 milímetros. A estatística é feita 
pelo IMET – Instituto de Meteorologia e leva 
em conta os últimos 30 anos. Neste mesmo 
gráfico, os meses com maior volume de pre-
cipitação (chuva) no Rio Grande do Sul são 
julho (175mm), agosto (126mm) e setembro 
(143mm), mas neste ano novembro se destaca. 

Mesmo assim, com chuvas acima da mé-
dia histórica, a ANEEL – Agência Nacional 
de Energia Elétrica anunciou que a Bandeira 
tarifária para mês de novembro será verme-
lha - patamar 1 - e a conta de luz ficará mais 
cara, a justificativa se apoia no baixo nível dos 
reservatórios de água. Isso significa que a cada 
100 quilowatts-hora o consumidor pagará um 
acréscimo de R$ 4,169. Portanto, separamos 
algumas dicas para economia de luz. Confira:

Mestrado e Doutorado 
em Direito da URI

O Colegiado de Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da URI 
Santo Ângelo abriu as inscrições para o processo 
seletivo para ingresso na turma de Mestrado e tur-
ma de Doutorado.

A inscrição pode ser feita até dia 22 de novem-
bro, na Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação 
– Prédio 18, no horário das 8h às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min, com taxa de R$ 87,70. 
Inscrição por correspondência deve ser feita no 
site www.santoangelo.uri.br/mestradodireito/ e a 
documentação enviada via Sedex.

O Mestrado oferece 16 vagas e o Doutorado 10, 
sendo que para ambos, existe a possibilidade de o 
Programa dispor de bolsas integrais para a turma 
2019.O processo seletivo acontecerá de 25 a 29 de 
novembro e para ambos, é eliminatório por etapa 
e classifi catório por seleção.

Mais informações, na Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões – Campus Santo Ângelo Rua Universidade 
das Missões, 464 98802-470 – Santo Ângelo-RS 
Fones: (55) 3313 – 7907 www.santoangelo.uri.br/
mestradodireito/ ppgdireito@santoangelo.uri.br.

Dia do Oficial R2

No dia 5 de novembro, o 1º Batalhão de Comu-
nicações realizou formatura alusiva ao dia do Ofi -
cial R2, que é comemorado no dia 4 de novembro. 
A formatura contou com a participação de repre-
sentantes da Associação Missioneira de Ofi ciais da 
Reserva (AMORE). Nas palavras do Comandante 
do Exército, General Edson Leal Pujol, o Ofi cial 
R2 exerce o papel multiplicador dos valores cas-
trenses e atua como líder na construção de uma 
sociedade melhor.

Festival de Teatro 
Cidade dos Anjos

Iniciou ontem, dia 5, e segue até o dia 10 de 
novembro o Festival Internacional de Teatro (FIT) 
Cidade dos Anjos. Um evento voltado para as artes 
cênicas que tem como objetivo proporcionar expe-
riências artísticas promovido de dois em dois anos 
na Capital das Missões.

Os ingressos podem ser adquiridos no Teatro 
Municipal Antônio Sepp e no site: www.sympla.
com.br/fi tcidadedosanjos, pelo valor de R$ 15 a 
inteira e R$ 7,50 a meia-entrada. 

A bilheteria entre os dias 5 e 10 de novembro 
(durante o evento), será no Teatro Municipal An-
tônio Sepp (informações de horários serão dispo-
nibilizados no evento). Mais informações pelo te-
lefone (55) 99931-5501.

Sec Com Soc/1º BCom
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Chuva deixa moradores Chuva deixa moradores 
temporariamente ilhadostemporariamente ilhados

Depois de 160 mm de chuva o arroio Itaquarinchim sai do leito normal

Marcos Demeneghi

IFFar abre inscrições 
para cursos de 

graduação

As inscrições para o Processo Seletivo 2020 dos 
Cursos de Graduação do IFFar vão até 9 de janeiro 
de 2020. São oferecidas 140 vagas no campus de 
Santo Ângelo

A seleção se dá através da nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). Para participar, can-
didatos devem ter terminado o ensino médio até o 
começo de 2020 e ter realizado pelo menos uma das 
edições do exame entre 2009 e 2019. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 
9 de janeiro de 2020 por meio da página do Processo 
Seletivo. Para participar da seleção, é fundamental a 
leitura do Edital nº 434/2019, disponível na mesma 
página.

A lista dos candidatos aprovados em 1ª chamada 
será publicada no dia 3 de fevereiro de 2020. Os can-
didatos aprovados deverão confi rmar vaga nos dias 
4 e 5 de fevereiro. As aulas começam no mesmo mês.

Dúvidas sobre a seleção devem ser encaminha-
das para o e-mail proseletivo@iffarroupilha.edu.br.

O Arroio Itaquarinchim sai 
do leito normal e toma conta de 
um trecho de mato e campo lo-
calizado na zona norte da cidade 
e na manhã de terça-feira, dia 5, 
deixou os moradores que usam a 
Rua Samuel Moraes, ilhados.

Segundo Adelar Cavalheiro 
chefe da Defesa Civil de Santo 
Ângelo o Rio Itaquarinchim su-

biu 75cm acima do leito normal. 
Uma das alternativas encon-

trada pelos moradores foi usar a 
via ferroviária e a ponte de ferro 
que atravessa o arroio naquela 
proximidade, mas somente a pé, 
pois não é possível transitar com 
veículos pela via férrea. 

Em entrevista concedida a 
rádios da cidade, Adelar Cava-

lheiro, confi rmou que a água 
também atingiu sem gravidade 
o pátio de pelo menos duas ca-
sas nos bairros Sagrada Família 
e Meller Norte. Houve também 
o registro do desmoronamento 
de um aterro, no qual, a lama in-
vadiu o pátio da Escola Estadual 
de Ensino Médio Unírio Carrera 
Machado.

CURSOS/VAGAS OFERTADAS

Licenciatura em Computação / 40
Tecnologia em Estética e Cosmética / 30

Tecnologia em Gestão do Agronegócio / 35
Tecnologia em Sistemas para Internet / 35
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ATUALIZAÇÃO NA ITÁLIA!ATUALIZAÇÃO NA ITÁLIA!

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Buscando sempre o constante aprimoramento e 
atualização, o conceituado Dr. Lourenço Sabo Müller - 

médico otorrinolaringologista, foi um dos 30 médicos do 
mundo todo, que teve a honra de participar do “Live Surgery 
with Dr. Enrico Robotti Course”: Imersão em Rinoplastia 
Aberta Primária e Secundária, e Técnicas Masterclass em 
Rinoplastia, que aconteceu em outubro, em Bégamo - Itália.

A superquerida Ilza Farias de Farias - dinâmica produtora rural, muito 
admirada e conhecidíssima em nossa sociedade, festejou os seus 

93 aninhos, no último dia 2, em torno de uma festa intismista, no Salão 
Panorâmico do Clube Gaúcho. À D. Ilza, parabéns, muita saúde e muitas 
felicidades! Na foto acima, D. Ilza Farias de Farias entre sua nora Clotilde 
(E) e fi lho Cézar, fi lha Chuma e genro Ricardo,  fi lha Mara, fi lha Cristina e 
genro Iramir (D). E nas foto à direita a aniversariante, D. Ilza, feliz da vida, 
cercada por seus netos, bisnetos e amigas. 

D. ILZA FARAIS DE FARIAS: 93 ANOS!
Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

HAPPY HOUR FASHION 
No último dia 29, a empresária e fashionista Cristina 
“Fofa” Bohnen Morari, reuniu suas clientes e amigas 
em torno de uma “Happy Hour Fashion”, na sua bem 
montada loja Confraria da Moda! O descontraído  
BATE PAPO sobre MODA foi pilotado pela expert 
no assunto, Graziela Gasparetto, diretora criativa da 
grife Manofatto. Foi um encontro pra lá de agradável 
recheado com uma mulherada muito bacana.

Graziela Gasparetto e Cristina Bohnen Morari - 
na Confraria da Moda.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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MOVING HOUSE EM SANTO ÂNGELO!MOVING HOUSE EM SANTO ÂNGELO!

A empresária Ângela Belaus, que comanda com 
entusiasmo e competência a festejada loja Belaus 

de Santa Rosa, trouxe com exclusividade para Santo 
Ângelo  a “MOVING HOUSE”, em parceria com a Loom 
Design e Iluminação, e a Estilo Persianas. A Moving 
House é uma super criativa e inovadora exposição 
de belíssimos móveis, cortinas, persianas, lustres e 
artigos para decoração de sua casa. Realmente é um 

show, que vale a pena ver de perto!!! A Moving House - 
permanece  aberta até o dia 16 deste mês, das 14 horas 
até ás 20 horas, na Rua 3 de Outubro, 94, sala 01, quase 
esquina com a Getúlio Vargas. E a estreia da Moving 
House, aconteceu na última segunda-feira, em torno 
de concorrido coquetel com “comidinhas”  exclusivas 
da chef Chica Sperling. Sendo assim, você é nosso 
convidado especial para conhecer a Moving House.

Darlan Cembranel e Ana Lise Belaus - Loom Design e Iluminação, Angela Belaus e José Belaus - 

Belaus Móveis e Decorações, Vânia Signori e Tito Féix - Estilo Persianas - comanda a Moving House.

Ângela Piltz, Lisi Guimarães, Marget Cavalheiro, 

Marli Johann e Adriane Miollo.

Jucelaine Aita, Marlene Rigo, Ângela Belaus, 

Salete Serra e Dalva de Oliveira.

Fábio Giordani e Fabiana Falkembach, 

Ângela Belaus, e Nara Rocha.
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Defi nidas as músicas concorrentes 
do 12º Canto Missioneiro

Os membros da Comissão Julgadora defi niram 
as 22 músicas que irão concorrer no 12º Canto Mis-
sioneiro da Música Nativa. Também foram escolhi-
dos os 12 concorrentes do 11º Canto Piá.

A triagem dos cerca de 500 inscritos iniciou na 
quinta-feira (31) e foi encerrada na noite de sexta-
-feira (1º). Foram escolhidas 12 composições para a 
etapa geral e outras dez para a fase local. E para o 
Canto Piá foram selecionados 12 concorrentes, seis 
da categoria mirim e seis da categoria juvenil.

O festival será realizado de 14 a 16 de novembro 
no Teatro Municipal Antônio Sepp. O Canto Piá será 
realizado na tarde do dia 16.

A comissão julgadora é formada por Kauanny 
Klein, Mauro Thomé, Alzevir Maicá, Miro Saldanha 
e Marianita Ortaça.

A secretária municipal de Cultura, Neusa Cava-
lheiro, destaca que a festival terá shows de Erlon Pé-
ricles, no dia 14, Claudio Vargas e Gana Missioneiro, 
no dia 15 e Cesar Oliveira e Rogério Mello, no dia 16.

A realização do festival é do Governo Municipal, 
por meio da Secretaria Municipal da Cultura e conta 
com o fi nanciamento do Sistema Pró-Cultura/RS, 
Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. A produção cultural é da Nova Pro-
duções, com Patrocínio da Cotricampo, Laticínios 
Friolack, Laboratório Tiaraju, Probon Colchões e 
CORSAN.

Comissão Julgadora também defi niu os 12 que disputarão as categorias mirim e juvenil do 11º Canto Piá
Assessoria Comunicação PMSA/Fernando Gomes

A comissão julgadora é formada por Kauanny Klein, Mauro Thomé, Alzevir Maicá, Miro Saldanha e Marianita Ortaça

MÚSICAS CLASSIFICADAS PARA A FASE GERAL / LOCAL/CANTO PIÁ MIRIM E CANTO PIÁ JUVENIL

FASE GERAL

1. Andapagos (chamamé) 
Letra e melodia: Maria F. Ferreira Arrazábal
Cidade: Salto/Uy
2. Anjo Caído (canção) 
Letra: Claudio Heinke
Melodia: Jean Carlo Kirchoff 
Cidades: Santo Ângelo e Santa Maria
3. Daquilo que Não Tem Preço (milonga) 
Letra: Diego Müller e Martím César
Melodia: Guilherme Castilhos
Cidade: Canoas
4. De silêncios e palavras (milonga) 
Letra: Rodrigo Bauer
Melodia: Piero Ereno
Cidades: São Borja e Santa Maria
5. Num amanhecer campesino 
(chamarra) 
Letra e melodia: Jorge Peres Machado
Cidade: Rosário do Sul
6. Raiz Missioneira (chamarra) 
Letra: Rômulo Chaves
Melodia: Araken Maicá
Cidades: Palmeira das Missões e Santo 
Ângelo
7. Razões para voltar (milonga) 
Letra: Giovani “Dodo” Gonzales
Melodia: Halber Lopes
Cidades: Santana do Livramento e 
Santiago
8. Rezadeira de Campanha (xote) 
Letra: Binho Pires
Melodia: Érlon Péricles
Cidades: São Luiz Gonzaga e Porto Alegre
9. Seguimento (milonga) 
Letra: Rodrigo Lopes
Melodia: Volmir Coelho
Cidades: São Luiz Gonzaga e Santana do 
Livramento
10. Tatarandê (milonga) 
Letra: Carlos Omar Vilela Gomes

Melodia: Arison Martins
Cidades: Nicolau Vergueiro e São Vicente 
do Sul
11. Todo Poema (milonga) 
Letra: Anderson Mireski
Melodia: André Canterle
Cidades: Porto Alegre e Santiago
12. Versos prum amor que pede cancha 
(milonga) 
Letra: Sidney Bretanha
Melodia: Miguel Vidal
Cidade: Arroio Grande

Suplentes:

1. Há espera (chamamé) 
Letra: Jarbas Batu e Odegar Banolas
Melodia: Cesar Gomes
Cidade: Cruz Alta
2. Pai de fogo (vanera) 
Letra: Eduardo Monteiro Marques e 
Roberto Ornes
Melodia: Eri Cortes
Cidades: Alegrete, Sapiranga e São 
Francisco de Assis
3. Rio Abaixo (chamamé) 
Letra: Gujo Teixeira e Zé Renato Daudt
Melodia: Zé Renato Daudt
Cidades: Porto Alegre e Lavras do Sul

FASE LOCAL

1. Alma de Guitarreiro (chamarra) 
Letra: Eron Carvalho
Melodia: Rubilar Ferreira
Cidade Santo Ângelo
2. As Razões de um Payador (milonga) 
Letra: Valter Nunes
Melodia: Ernesto Romualdo da Silva 
Boherere
Cidade: Santo Ângelo
3. Catedral – Almas e Pedras (chacareira) 
Letra: Délcio Dani

Melodia: Jonas Demeneghi e Claudino de 
Lucca
Cidade: Santo Ângelo
4. Deuses Chegados Antes (chamame) 
Letra: Renato Jacob Schorr
Melodia: Claudio Cunha
Cidade: Santo Ângelo
5. História do João (milonga) 
Letra: Claudio Reinke
Melodia: Eduardo Maycá
Cidade: Santo Ângelo
6. La No Meu Rancho (toada) 
Letra: Luis Alberto Simões Pires
Melodia: Arakén Maicá
Cidade: Santo Ângelo
7. O Mesmo Bronze (chamamé) 
Letra e Melodia: José Mauro Ribeiro 
Nardes
Cidade: Entre-Ijuís
8. Pra Aquecer o Frio Da Alma (milonga) 
Letra: Edgar Prestes
Melodia: Mano Fontoura
Cidade: Santo Ângelo
9. Pra Trazer Sentido à Vida (milonga) 
Letra e Melodia: Antônio Fontoura
Cidade: Santo Ângelo
10. Trago em Meu Sangue (chamarra) 
Letra e Melodia: Renan Candaten
Cidade: Santo Ângelo
Sem Suplência

CANTO PIÁ (MIRIM)

1. Bianca Berton Largo

Música: O Perfume do teu Poncho
Cidade: Constantina
2. Clara Maria Camargo Dahmer

Música: Canto dos Livres
Cidade: Santo Ângelo
3. Giovana Bianca Silva da Silva

Música: Entre Flores e Andorinhas
Cidade: Santo Ângelo

4. João Vitor Camargo

Música: Rosa de Pedra
Cidade: Campo Bom
5. Vitória de Sá Heck

Música: O Arco e a Flecha
Cidade: Porto Alegre

Suplentes

1. Luisa Quadros de Lima

Música: Aos Meus
Cidade: São Gabriel
2. Anita Rodrigues

Música: Cinco Estrelas de Luz
Cidade: Santo Ângelo

CANTO PIÁ (JUVENIL)

6. Amanda Nunes

Música: De Cruzada
Cidade: Esteio
7. Emanuelle Malheiros Macuglia

Música: Mãe Missioneira
Cidade: Cruz Alta
8. Gabriel Martins Fortes

Música: Para o mais lindo amor campeiro
Cidade: Palmeira das Missões
9. Murilo Vargas

Música: Alma Leve de Mar
Cidade: Santo Ângelo
10. Miguel Conrad Madri

Música: Uma Milonga e Mais Nada
Cidade: São Gabriel

Suplentes

3. Kathellyn Garcia

Música: Ressurreição
Cidade: Gravataí
4. Dionathan Roberto dos Santos 

Pimentel

Música: Patroinha
Cidade: Cachoeirinha



76 de novembro de 2019

INFORMATIVO 14ª CRE
Rosa Maria de Souza

Coordenadora Regional da Educação - 14ª CRE
E-mail: comunicacao-14cre@seduc.rs.gov.br
Blog: http://cresantoangelo.blogspot.com.br

Nossa página no face é 14ª CRE

14ª CRE VISITA CERRO LARGO
Na quinta-feira (31), a Coordenadora Re-

gional de Educação Rosa Maria de Souza e 
equipe da 14ª CRE, visitaram o Prefeito de 
Cerro Largo, Valter Hatwig Spies e o Secretá-
rio Municipal de Educação, Edgar Ferst, oca-
sião em que trataram de assuntos referentes 
a educação da região missioneira. Na opor-
tunidade, a Coordenadora também visitou as 
escolas estaduais do Município: EEE Básica 
Eugênio Frantz, EEEF Sargento Sílvio Delmar 
Hollembach, EEEF Pe. Traezel e EEEF Otto 
Flach, avaliando com os diretores, as metas 
atuais em relação aos índices de AVALIAÇÃO e 
profi ciência de Língua Portuguesa e Matemáti-
ca, assim como das metas sugeridas para 2021 
e 2022, evidenciando, também, a importância 
de um trabalho em conjunto para elaboração 
de planos de intervenção visando o alcance 
destas metas.

MATRÍCULAS DA REDE ESTADUAL 
Está aberto o calendário de matrículas da 

Rede Estadual de Ensino para o ano de 2020. 
Como acontece anualmente, as rematrículas 
serão realizadas de forma automática pelo Sis-
tema de Gestão da Secretaria Estadual da Edu-
cação- SEDUC para alunos com 75% ou mais 
de frequência em sala de aula. Para estudan-
tes com índice inferior a 75% de frequência, 
será necessária a presença de pais e respon-
sáveis na escola, caso o estudante seja menor 
de idade, para a realização do procedimento 
de forma presencial. Pela primeira vez, os alu-
nos maiores de idade que tiveram suas matrí-
culas canceladas por infrequência em 2019, 
serão considerados alunos novos em 2020, 
realizando os procedimentos conforme datas 
propostas na Portaria de Matriculas que aten-
de o ingresso e as transferências. Ingresso: O 
processo será realizado online pelo site www.
educacao.rs.gov.br. Quem deseja ingressar no 
1º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação Profi ssional Integrada ao Ensino 
Médio, Ensino Médio Curso Normal, Aprovei-
tamento de Estudos do Curso Normal e Edu-
cação Profi ssional, deve fi car atento ao prazo 
de 1º a 24 de novembro. Transferências: Para 
as transferências de alunos do 2º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e do 2º e 3º anos do En-
sino Médio, deverão ser realizadas pelo site de 
6 a 17 de janeiro de 2020. No caso da Educação 
para Jovens e Adultos, as inscrições e trans-
ferências, pela primeira vez, serão realizadas 
pelo site, de 6 a 22 de janeiro de 2020. As ins-
crições e transferências online somente serão 
efetivadas com a matrícula presencial nas es-
colas, e mediante a entrega dos seguintes do-
cumentos: *Certidão de nascimento do aluno, 
comprovante de escolaridade; *Comprovante 
de residência do responsável; *Para alunos do 
1º Ano do Ensino Fundamental - CNS (Car-
tão Nacional de Saúde), do NIS (Número de 
Identifi cação Social) e atestado de vacinação. 
Maiores informações podem ser obtidas na 14ª 
Coordenadoria Regional de Educação, pelo te-
lefone 33130250 ou diretamente nas secreta-
rias das escolas estaduais.
DIRETORES PARTICIPAM DE REUNIÃO

Na terça-feira (29), a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação, através do Departa-
mento da Educação, reuniu diretores e secre-
tários de escola para tratar do calendário de 
matrículas da Rede Estadual de Ensino para o 
ano de 2020. Dando continuidade a pauta, fo-
ram repassadas orientações aos diretores, su-
pervisores e ao professor articulador do proje-
to das 10 escolas piloto do Novo Ensino Médio.

Geral

Unimed Missões/RS realiza 
Encontro Antitabagismo

Prefeito apresenta balanço de investimentos
dos recursos públicos

Divulgação

Durante toda a semana o encontro será 
realizado na sede da cooperativa com 

diversos temas do assunto
O tabagismo é o responsável pelo desenvolvi-

mento de aproximadamente 50 doenças, sendo con-
siderado a principal causa de morte evitável pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). A estimativa é 
que mais de 7 milhões de pessoas morram todos os 
anos em decorrência do cigarro, que contém 4.720 
substâncias tóxicas, das quais pelo menos 70 são 
cancerígenas. 

Com o intuito de alertar, estimular e ajudar no 
processo de abandono do vício, a Unimed Missões/
RS realiza, duas vezes ao ano, o Encontro Antitaba-
gismo. Durante o evento, os participantes recebem 
orientações de profi ssionais da área de saúde, co-
nhecendo os benefícios de parar de fumar e os riscos 
do fumo para a saúde, além de possibilitar a troca 
experiências com os demais participantes.

A segunda edição de 2019 iniciou na segunda-
-feira, dia 4, e segue até sexta-feira, dia 8, com início 
sempre às 19h30min, no auditório da sede da coo-
perativa.

Entre os temas que serão abordados estão: “Ta-

bagismo como dependência”, “Lesões na boca”, “O 
efeito do cigarro no aparelho digestivo”, “Fumo e 
doenças cardiovasculares” e “Tabagismo e doenças 
respiratórias”. 

O Encontro Antitabagismo busca sensibilizar os 
participantes sobre os riscos que o cigarro traz para 
quem fuma e também para quem convive com essa 
pessoa. O evento é gratuito e aberto para toda a co-
munidade, sem levar em consideração se é um clien-
te Unimed ou não”, destaca o presidente da coopera-
tiva, Dr. Roberto Valandro Bellinaso.

O tabagismo é responsável pelo desenvolvimento doenças

O balanço das ações do Go-
verno Municipal foi apresentado 
pelo prefeito Jacques Barbosa na 
manhã desta segunda-feira, 4, 
em ato realizado no auditório do 
Centro Municipal de Cultura. O 
prefeito apresentou dados refe-
rentes a obras que estão em an-
damento, obras licitadas e outras 
à espera da licitação.

O conjunto de obras soma 
mais de R$ 24.581.551,57 em 
obras concluídas, em andamento, 
licitadas e aguardando autoriza-
ção e ordem de serviço e outras 
em processo licitatório. Outros 
R$ 8.054.713,95 são referentes 
a projetos em análise pela Caixa 
Econômica Federal, somando 
R$ 32.636.265,52, e ainda mais 
R$ 17.165.193,82 em 57 projetos 
que estão tramitando nos órgãos 
federais. O total representa R$ 
49.801.459,34.

O ato contou com as presenças 
do vice-prefeito, Bruno Hesse; da 
primeira-dama Juliana Barbo-
sa; deputado estadual Eduardo 
Loureiro; secretários municipais, 
chefes de departamentos, coorde-
nadores de setores, e presidente 
de núcleos comunitários: Valmor 
Gubert (Linha Paraíso); Ildemar 
Felden (Bairro Pippi); Pedro Val-
demar Parode (Bairro União); 
Marcos Roberto Santi (Bairro 
Aliança) e Sérgio Luis Medeiros 
Nunes (Bairro Santo Antônio), 
além do presidente do Sindicato 
dos Taxistas, Pedro Ribeiro.

O prefeito Jacques Barbosa 
disse que “o Governo de Inovação 
valoriza tudo o que realmente im-
porta para a vida da população. 
São realizações em todas as áreas, 

como educação, saúde, habitação, 
pavimentação e mobilidade urbana. 
Traduzindo todas as ações em mais 
qualidade de vida para as pessoas, 
outra meta permanente da gestão. 
Aqui estamos apresentando o con-
junto de obras de infraestrutura 
urbana. São diversas iniciativas em 
outros setores que iremos apresen-
tar em outra oportunidade”.

Jacques destacou que as obras 
promovem profundas interven-
ções de infraestrutura física. “In-
vestimentos que, por exemplo, 
eliminam os constantes alaga-
mentos que causavam transtor-
nos à vida da população a cada 
chuva mais forte”, indicou, acres-
centando que “são ações que não 
perdem de vista a transformação 
realizada na vida de cada cidadão, 
o que sintetiza bem o momento 
de autoestima elevada da Capital 
das Missões”.

Os resultados são fruto de um 
planejamento e articulação polí-
tica desde o início da gestão, que 
permitiu ao Governo Municipal, 
num momento de crise, iniciar e 

dar andamento às obras de gran-
de porte no município. O Governo 
Municipal alcança 278 quadras 
pavimentadas em diferentes se-
tores da cidade, abrangendo ruas 
centrais e dos bairros, em pouco 
mais de 34 meses de gestão. A 
expectativa do prefeito Jacques 
Barbosa é de fechar o terceiro ano 
de mandato com 300 quadras as-
faltadas. 

Das quadras asfaltadas, 153 
estão nos bairros, 122 no centro 
e três no interior, com recursos 
do Pró-Transporte, emendas 
parlamentares, ressarcimento 
da CORSAN, BADESUL, BRDE, 
Governo Federal, Caixa Federal e 
recursos próprios do Município.

Também destacou a moderni-
zação do sistema de iluminação 
pública de Santo Ângelo, inves-
timento de R$ 4,3 milhões do 
BADESUL, BRDE e do Programa 
Caixa Ilumina, que prevê a subs-
tituição de três mil luminárias e 
refl etores com lâmpadas de alta 
pressão (vapor de sódio e de mer-
cúrio) por tecnologia led.

Balanço das ações da gestão foi apresentado pelo prefeito Jacques Barbosa

Assessoria Comunicação Unimed
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1º DE NOVEMBRO DE 2019 - 
Fim da tração animal é debatido na Câ-
mara de Vereadores - Maurício Loureiro 
(PDT) propôs uma Audiência Pública 
para pensar sobre a  implantação do ca-
valo-de-lata no município. A assessora 
jurídica da ONG Pé de Pano - SOS Ca-
valos, afi rmou que desde 2015, a organi-
zação resgata pelo menos um cavalo por 
mês, e atualmente estão com 20 animais 
sob os cuidados da organização. Confor-
me o vereador, o propósito é efetivar a 
ideia de uma legislação específi ca, que 
trate da causa animal do município. 

15 DE MAIO DE 2019 - Audiência 
Pública na Câmara de Vereadores debate 
maus tratos aos cavalos no uso de veícu-
los com tração animal. A audiência foi 
requerida pelo vereador Valter Mildner 
que fi cou sensibilizado ao ver a situação 
calamitosa dos animais que puxam as 
gaiotas. “A nossa preocupação não é tirar 
de circulação os animais que estão em 
condições, mas a proposta é justamente 
recolher aqueles doentes e mau tratados, 
sem as mínimas condições, alguns pas-
sam o dia sem comer e beber o necessá-
rio”, afi rmou.

27 DE SETEMBRO DE 2018 - 
Encaminhados ao Executivo projetos 
sugestão sobre causa animal em San-
to Ângelo - Dois projetos sugestão que 
abordam a causa animal em Santo Ânge-
lo, foram encaminhados ao Executivo de 
Santo Ângelo. As propostas são do Vere-
ador Maurício Loureiro (PDT), e foram 
apreciadas em plenário, na sessão do dia 
17 de setembro. Um dos projetos trata da 
circulação de animal, e o outro, institui a 
Política de Bem-estar Animal em Santo 
Ângelo. 

18 DE JULHO DE 2017 – É cria-
do o Conselho de Defesa e Proteção dos 
Animais de Santo Ângelo - Em ato reali-
zado no gabinete do Executivo, na tarde 
de segunda-feira, 17, o prefeito Jacques 
Barbosa deu posse aos membros do 
Conselho Municipal de Defesa e Prote-

ção dos Animais, conforme lei nº 4.148, 
sancionada neste mês e que também 
institui o Fundo Municipal de Bem-Estar 
Animal, gerido pela Secretaria do Meio 
Ambiente.

O Conselho de Defesa dos Animais 
teve origem no Poder Legislativo através 
de projeto de lei do vereador Maurício 
Loureiro. O objetivo do conselho é auxi-
liar o município na elaboração de políti-
cas públicas e nas ações para o bem-es-
tar, para o controle populacional, à saúde 
e para os direitos dos animais. Para a 
implantação destas ações, a lei nº 4.148 
também instituiu o Fundo Municipal de 
Bem-Estar Animal, que receberá recur-
sos oriundos do orçamento próprio do 
município, de doações de pessoas jurídi-
cas ou físicas nacionais e internacionais, 
de ações judiciais e transações penais 
ou arrecadação de multas por infrações 
que envolvam animais, ou de convênios 
fi rmados com os governos do Estado e 
Federal, além de outras possibilidades.

Marcos Demeneghi

LEIS CRIADAS

LEI 65/2015 - Autoriza o município a fi rmar 
convênio com a Associação dos Gaiteiros 
e Carroceiros de Santo Ângelo, com vistas 
a cooperação e assistência aos animais e 
famílias que dependem deste trabalho.
PL 0317/2016 - Institui a Politica de Bem- 
Estar animal.
LEI Nº 4.148/17  - Instituiu o Fundo Mu-
nicipal de Bem-Estar Animal e dá posse ao 
Conselho de Defesa e Proteção dos Animais 
de Santo Ângelo.
PL 996/18 - Institui a política de bem-estar 
animal e dispõe sobre ações objetivando o 
bem-estar animal, o controle populacional 
de cães e gatos, o estímulo à posse respon-
sável, o incentivo à adoção de animais, a 
proibição à prática de maus-tratos à cães, 
gatos...
PL 641/2018 - Dispõe sobre a circulação de 
veículo de tração animal e de animal, mon-
tado ou não, em via pública do Município e 
dá outras providências.
PL 858/19 - Institui a política de bem-estar 
animal e dispõe sobre o estímulo à posse re-
sponsável e a proibição à prática de maus-
tratos a cães, gatos e equídeos no município 
de Santo Ângelo e dá outras providências.

A política do A política do 
bem estar bem estar 
animal é animal é 
debatida debatida 

desde 2015 desde 2015 
Audiências continuam e mais propostas estão na pauta. Confi ra 

uma lista de ações políticas que tentam resolver a questão


