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Novo empreendimento 
no cotidiano da cidade

A Vibe Gastrobar inaugura amanhã, dia 13 e o 
cotidiano da cidade ganha mais uma opção de en-
tretenimento. O espaço conta com 400m² e abrirá 
ao público de quarta a domingo, nas sextas e sába-
dos será música ao vivo e no domingo o embalo é 
por conta de um pagode. Serão servidos petiscos e 
especialidades da culinária árabe, chopes e cerve-
jas artesanais e também tradicionais. 

O empreendimento é de Luciano Nahed e foi 
projetado com quatro ambientes, salão principal 
com telão, onde terá palco para música ao vivo, 
climatização e isolamento acústico. Conta ainda 
com uma área externa com cobertura e espaço 
kids, outra área ao ar livre, e hall de entrada com 
recepção.

Luciano Nahed afirma que o lugar foi todo pre-
parado para ofertar conforto acústico e climático, 

“será um espaço único para quem busca um bom 
ambiente para encontros com amigos e familia-
res”. A arquiteta e urbanista Adele Winsch Bones 
argumenta que a decoração foi projetada para que 
as pessoas curtam o lugar, ou seja, que vivenciem 
uma experiência que vai além de degustar um bom 
chope e os petiscos do cardápio.

A Vibe Gastrobar está localizada na Av. Venân-
cio Aires ao lado do Hotel Avenida. Quem visitar 
este novo espaço de entretenimento em Santo Ân-
gelo, encontra logo na entrada do ambiente, uma 
narrativa elaborada com imagens e legendas que 
contam o processo de fabricação do chope, pois 
este tipo de bebida é a “matéria prima” da Vibe 
Distribuidora, fornecedora de chopes e cervejas 
artesanais que já conquistou clientes em 10 cida-
des do litoral gaúcho e toda a região das missões.

Notas

Empreendedorismo

Adele W. Bones Lista de Espera do Sisu
As convocações da lista de espera do Sistema de 

Seleção Unifi cada (Sisu) 2020 começaram nesta se-
gunda-feira, 10 de fevereiro. O prazo fi nal de chama-
mento e efetivação da matrícula segue cronograma 
próprio de cada instituição.

Para acompanhar as próximas chamadas, os can-
didatos precisam verifi car as convocatórias que serão 
realizadas pelas instituições de ensino superior onde 
manifestaram interesse em participar dessa etapa.

A adesão para a lista de espera do Sisu começou 
em 29 de janeiro e permaneceu aberta até 4 de fe-
vereiro. Os candidatos que se inscreveram no siste-
ma de seleção, mas que não foram selecionados em 
nenhuma das opções de curso, tiveram a chance de 
participar da lista de espera.

UFFS seleciona 
professores 

Foi divulgado, na última segunda-feira, dia 10, 
o edital do Processo Seletivo para contratação de 
professor de Magistério Superior Substituto. São 
oferecidas 3 vagas em três áreas de atuação: Mate-
mática (1 vaga), Estatística (1 vaga) e Língua Por-
tuguesa e Linguística (1 vaga). Em todas as áreas o 
regime de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas 
do período de 12 a 18 de fevereiro, na Assessoria de 
Gestão de Pessoas (sala 1-2-15) que fi ca na Unidade 
Seminário (Rua Major Antônio Cardoso, 590, Cen-
tro). O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 
13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
e dias de não atendimento ao público no Campus.

O processo seletivo será feito por meio prova 
de títulos e prova didática. Informações comple-
tas estão no Edital nº 58/GR/UFFS/2020. Mais 
informações pelo e-mail: seletivo.cl@uffs.edu.br.

Adiado o início do
ano letivo em Eugênio 

de Castro 
O início do Ano Letivo de 2020 da rede munici-

pal de Eugênio de Castro, que estava previsto para 
acontecer no dia 18, próxima terça-feira, teve que 
ser adiado para o dia 20 de fevereiro. 

A data de início foi alterada por falta de pro-
fessores, pois questões burocráticas e políticas im-
pediram a contratação. A secretaria de educação 
daquele município informou também que os 200 
(duzentos) dias letivos serão cumpridos e que o 
Calendário Escolar já foi reorganizado.

Segundo informou a assessoria da prefeitura 
de Eugênio de Castro. Na Sessão Ordinária da Câ-
mara de Vereadores ocorrida no dia 10, o vereador 
Aélcio Antunes fez pedido de vistas do Projeto de 
Lei nº 1861/2019, que tratava sobre a contratação 
emergencial temporária de excepcional interesse 
público de 6 (seis) professores, sendo um na área 
de Ciências Biológicas para atuar na EMEF Júlio 
Rosa e 5 (cinco) com Graduação em Pedagogia, 
destes, 3 (três) para atuar na EMEI Beija-Flor e 
2 (dois) na EMEF Sesquicentenário, ocorrendo 
então a votação do pedido de vistas, que foi apro-
vado, pela maioria, sendo assim, este projeto fi ca-
rá em tramitação na Casa por mais uma semana, 
onde deverá voltar a pauta para votação no dia 17. 

Este projeto deu entrada na Câmara no dia 03 
de fevereiro, onde os vereadores tiveram uma se-
mana para estudo e esclarecimentos, vale ressaltar 
que na Sessão do dia 10 a Secretária de Educação 
esteve presente dialogando, explanando sobre a 
necessidade destas contratações.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 31°
17°

7 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

32°
17°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

32º
20°

0 mm

12/2/2020 - 14h
1° Prêmio -  4.994
2° Prêmio -  4.930
3° Prêmio -  0.974
4° Prêmio -  9.714
5° Prêmio -  6.809
6° Prêmio -  7.421

12/2/2020 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Cheia
9/2 a 14/2

Minguante
15/2 a 22/2
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A antiga sede campestre da SIMSA – Sindicato 
dos Municipários de Santo  Ângelo está em estado 
de abandono. Além da vegetação que cresce na área 
e o desperdício de uso da infraestrutura das instala-
ções, o lugar corre constante risco de invasão, inclu-
sive por usuários de droga, fato que gera inseguran-
ça para os moradores. A situação se agravou a partir 
de 2012, quando a direção do sindicato da época en-
frentou difi culdades para gerir a sede e devolveu a 
área para a Administração Municipal. 

A sede campestre possui uma cancha de bocha, 
um salão com banheiros e espaço para cozinha, 
campo de futebol (invadido por ervas daninhas) e 
uma área de camping, entre outras instalações. 

DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
A atual representante do sindicato, Marisa de 

Fátima Carvalho, esclarece que no ano de 2012, na 
Gestão de Volmari Carneiro, foram realizados as as-
sembleias e trâmites necessários para formalizar a 
devolução desta área para a prefeitura, no entanto, 
Marisa defende a ideia de utilizá-la para um projeto 
habitacional que benefi cie os servidores públicos. 

Naqueles anos a direção do sindicato alegou falta 
de condições fi nanceiras para gerir o espaço e arcar 
com as contas de manutenção e conservação. A atual 
presidente afi rma que já realizou audiências com a Ad-
ministração Municipal, que fi cou de analisar o caso. 

Marisa compreende que todo o investimento re-
alizado ao longo dos anos, por esta classe de servido-
res públicos, não pode ser desperdiçado. A sindica-
lista reforça a ideia de retomada da posse legal para 
realizar um projeto voltado para os servidores.  

TENTATIVA RECENTE DE
MANUTENÇÃO E USO

No ano de 2019 a Associação de Moradores do 
Bairro Sagrada Família aproveitou a ociosidade do 
espaço para realizar um projeto social em que eram 
ministradas ofi cinas de capoeira, danças urbanas, 
teatro com a colaboração de voluntários. Neste perí-
odo a sede serviu também para a realização de con-
fraternizações comunitárias.

Houve o engajamento das pessoas da comuni-
dade e um grupo de 50 crianças e adolescentes fre-
quentavam as atividades, principalmente nos sába-
dos pela manhã. Em contrapartida, mantinham o 
corte da grama e a limpeza mínima daquele espaço 
campestre.

Estas atividades eram orientadas pelo líder co-
munitário Ademar Bardo, que foi eleito como pre-
sidente da associação pelos moradores, na visão 
desta liderança, sem a posse da sede os moradores 
não têm a liberdade de administrar projetos e fi rmar 
parcerias. Portanto, na opinião destes moradores 
eles não podem investir recursos próprios na manu-
tenção, pois não sendo proprietários do lugar corre-
rem o risco de perderem todo o esforço por falta de 
regulamentação. 

Enquanto não é defi nido um uso que atenda os 
anseios dos moradores, servidores público e prefei-
tura, os confl itos de interesse continuam, em conse-
quência disso, o mato cresce e o patrimônio fi ca cada 
vez mais deteriorado. 

Patrimônio público

Ociosa e criando mato
Espaço elaborado para a recreação e lazer 

dos Servidores da Prefeitura de Santo 
Ângelo está em desuso, como consequência, 

o mato cresce e as instalações prediais 
apresentam sinais de abandono

Marcos Demeneghi

Ademar Bardo mora nas proximidades e no ano de 2019 
ajudou a manter a sede ocupada com projetos sociais

Além de uma cancha de bocha em alvenaria a sede possui 
um salão onde eram realizadas confraternizações

Espaço entre o salão social e a cancha de bocha Espaço entre o salão social e a cancha de bocha 

Marcos Demeneghi
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Joana Deon Maronesi 
Rainha Infantil do Carnaval 2020

Fabiana Lemes Ciotti 
Rainha Mirim do Carnaval 2020

Alana Fredo Roncatto 
Rainha Infantil do Carnaval 2019

Giordana  da Luz 
Rainha do Carnaval 2020

Isadora Furian
Rainha do Carnaval 2019
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CLUBE GAÚCHO CARNAVAL 2020CLUBE GAÚCHO CARNAVAL 2020
O Clube Gaúcho, presidido por Luis e Marilise Voese, está ultimando os 
preparativos para o Carnaval 2020. O Reinado de Momo vai ter 4 dias de 
muita folia. Duas grandes noites: 22 e 24, e duas tardes infantis, em 23 e 25. 
No baile de abertura do Carnaval 2020 do Gaúcho, dia 22, acontece o desfi le 
de despedida de Isadora Taborda Furian - Rainha do Carnaval 2019, que vai 
coroar a sua sucessora, Giordana Giordani da Luz. Nesta noite a animação fi ca 
por conta da Bandas Meninos do Brasil, Sônia Bis e Dafunk. Já o baile infantil, 
dia 23, inicia com a despedida de Alana Fredo Roncato - Rainha do Carnaval 
Infantil 2019, seguido da coração das Rainhas do Carnaval: Fabiana Ciotti 
(Mirim) e Joana Maronesi (Infantil). Durante o matinê, acontece o tradicional 
concurso de fantasias, nas categorias luxo e originalidade. No segundo e 
último baile adulto, defi nido para segunda-feira, 24, a animação é sob a 
responsabilidade das bandas Banda Vibe Tri e Sônia Bis, e mais o DJ Finna. 
Pelo que tudo indica, o Carnaval 2020 do Clube Gaúcho, que encerra com 
tarde infantil no dia 25, vai ser marcado por muita alegria e animação. Vale 
lembrar que também estão abertas as inscrições para o Bloco Boomzinho, 
para nascidos até 2014. Garanta sua vaga. Então, é só se programar para cair 
na folia e curtir o melhor carnaval da região! Reserva de convites, barris de  

chope e mesas na secretaria do Clube. Mais informações: 3313-2463.

ACONTECE AMANHÃ...
...quinta-feira, 13, a inauguração 
da VIBE GASTROBAR - um novo 
conceito em choperia e petiscaria 
da região. Realmente a Vibe 
Gastrobar, dos emprsesários 
Luciano Nahed e Marlusse Thomas 
Brum, ficou muito bacana!!! Um 
belo e aconchegante espaço para 
quem gosta de curtir um ambiente 
agradável e com uma boa música, 
aliado a um chopinho bem gelado 
e uma gastronomia especial. Então, 
taí o convite para você conhecer a 
VIBE Gastrobar, que estreia amanhã 
à noite, na Avenida Venâncio Aires, 

1705. Você vai se  surpreender!

NO CAFÉ CULTURANO CAFÉ CULTURA

Dalva Amorim dos Santos, Dione Mello e Nara Damião - prestigiando a estreia da bela Exposição 
de Arte: “Nossos Talentos” - que permanece aberta até dia 28 deste mês no Café Cultura.

Foto: Amauri LírioFoto: Amauri Lírio
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BRILHANTE CONQUISTA!
NELSON MICHEL KLAHR MELLO, nesta sexta-feira, 14, cola 
grau em Educação Física - Licenciatura, pela URI Santo Ângelo, 
recebendo as homenagens especiais de sua esposa Alcinara, 
fi lhas Rafaela e Cecília, demais familiares e amigos. O novo 
Educador Físico, vai brindar a sua conquista, no próximo 
dia 22, no Salão de Eventos Momentos. Ao amigo Nelson, 

parabéns e muito sucesso nesta nova etapa de sua vida.

BRILHANTE CONQUISTA!
ISADORA NIKITITZ, recebe neste sábado, 15, o diploma 
de conclusão do curso de Odontologia, pela FASURGS, sob 
os aplausos de seus pais Laurindo e Tita Nikititz, seu irmão 
Guilherme, demais familiares e amigos. Após a colação de grau, 
a nova Cirurgiã-Dentista, Isadora, comemora  a sua importante 
conquista, no Salão Piemonte do Gran Palazzo Centro de Eventos, 
em Passo Fundo, seguida do tradicional Baile de Formatura, 

também no Gran Palazzo. À Isa, parabéns e sucesso sempre!

Isadora NikititzNelson Michel Klahr Mello
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G
ilvete Wolff  Lirio - celebra em alto estilo os 
seus 50 anos, neste sábado, 15, reunindo 
familiares e amigos íntimos, no Villas Hotel!

Foto: Bárbara RigoFoto: Bárbara Rigo
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Foi concretado junto ao alicerce da futura sede da 
ASLE - Academia Santo-Angelense de Letras uma “cáp-
sula do tempo”, ou seja, uma urna contendo textos de 
escritores e poetas membros, ainda contém um mensa-
gem do prefeito da cidade, Jacques Barbosa, fotografi as 
históricas, um livro que conta fatos dos 25 anos da enti-
dade. Na manhã de segunda-feira, dia 10, neste mesmo 
lugar, foi instalada a pedra fundamental que deu início 
formal às obras da nova sede da entidade.  

A CÁPSULA DO TEMPO - A cápsula do tempo 
não tem data para ser aberta, segundo Paulo Prado, 
presidente do Conselho Fiscal da ASLE, “é diferen-
te da ‘Arca do Tempo’, em que reunimos mensagens 
que foram colocadas no Centro de Cultura e que serão 
abertas em 24 de abril de 2043, no cinquentenário da 
ASLE”. 

A PEDRA FUNDAMENTAL - Neste mesmo 
ato a pedra fundamental foi inaugurada, marcando 

assim, o início das obras da futura sede da academia, 
o prazo de conclusão sede é de quatro meses a contar 
da assinatura do contrato que foi em 8 de janeiro. O 
local da construção é em área central, localizado entre 
a Biblioteca Pública Policarpo Gay e o Teatro Munici-
pal, na Rua Florêncio de Abreu, o estilo arquitetônico 
seguirá o mesmo padrão do Centro Municipal de Cul-
tura, com tijolos a vista.  

OS RECURSOS  - Os recursos são de uma emen-
da parlamentar do deputado federal, Darcísio Peron-
di, o valor é de R$ 278 mil e a verba foi articulada pelo 
atual secretário de turismo da cidade de Santo Ângelo, 
Osvaldir Ribeiro de Souza. O prefeito Jacques Barbo-
sa determinou o auxílio da Secretaria de Planejamen-
to para a elaboração do projeto e a realização do pro-
cesso licitatório e a cedência do espaço foi formalizada 
na administração passada, do ex-prefeito Luis Valdir 
Andres, e naquele período, Edna Lautert ocupava a 

presidência da ASLE.
A ACADEMIA - A Academia Santo-Angelense de 

Letras foi fundada em 1993 e conta com 35 cadeiras, 
ocupadas por escritores de Santo  Ângelo e de Entre-
-Ijuís, com dedicação a literatura e obras de gêneros 
diversos, entre eles incluindo cantores e composito-
res, advogados, jornalistas, militares, mestres e dou-
tores na área da Língua Portuguesa e Literatura.

No mês de abril, Otávio Reichert deixará a presi-
dência, que passará a ser ocupada pelo advogado e co-
lunista do Jornal das Missões,  Renato Schorr, tendo 
como vice Paulo Prado.

Participaram da solenidade, acadêmicos da ASLE; 
os secretários municipais Vando Ribeiro de Souza 
(Turismo) e Francisco da Silva Medeiros (Meio Am-
biente); coordenador da Secretaria Municipal de Cul-
tura, Cleber Warpechowski e o diretor acadêmico da 
URI, Marcelo Stracke.

Literatura
Marcos Demeneghi

Escritores 
e poetas 

iniciam obra 
de uma sede 
e escrevem 
mensagens 

para o futuro
Na implantação da pedra fundamental 
a Academia Santo-Angelense de Letras 

deixa para as futuras gerações uma urna 
com textos, fotografi as e escritos históricos Integrantes da ASLE concretaram a Cápsula do Tempo
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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

CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE 
ESTADUAL INICIA OFICIALMENTE 

NO DIA 18 DE FEVEREIRO
Conforme o decreto nº 54.875, de 21 de no-

vembro de 2019, publicado em Diário Ofi cial, 
as aulas na rede pública estadual começam no 
dia 18 de fevereiro e se encerram no dia 16 de 
dezembro. As férias discentes e o recesso es-
colar ocorrem entre os dias 20 de julho e 2 de 
agosto. Os estabelecimentos de ensino, cuja 
integralização do ano letivo de 2019 avançou 
o ano civil de 2020, por conta da greve dos 
professores, elaborarão calendários escolares 
diferenciados, que serão aprovados pelo Con-
selho Escolar e submetidos à análise e à homo-
logação da respectiva Coordenadoria Regio-
nal de Educação e da Secretaria da Educação. 
Confi ra o início das aulas nas escolas estaduais 
de abrangência da 14ª CRE:

FORMATURA DO ENSINO MÉDIO
O Colégio Estadual Athayde Pacheco Mar-

tins de Ubiretama realizou Solenidade de 
Formatura do Ensino Médio, no dia 08 de 
fevereiro, no Salão da Comunidade Católica 
de Ubiretama. A 14ª Coordenadoria Regional 
de Educação parabeniza os formandos e toda 
comunidade escolar, desejando sucesso e um 
futuro de muitas conquistas. O evento contou 
com a presença da Coordenadora Regional de 
Educação, Rosa Maria de Souza, bem como, 
diversas autoridades, amigos e familiares.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2020

O Município de Vitória das Missões, torna público que 
às 08h30m do dia 27/02/2020, na Prefeitura Municipal, 
realizar-se-á a Tomada de Preço nº 01/2020, cujo obje-
to 1: Contratação de empresa objetivando a execução 
de Pavimentação em pedra irregular, passeio público 
e drenagem. Objeto 2: Bem como contratação para 
Reforma e Ampliação Predial, através de obra civil, hi-
dráulica e elétrica, nas instalações prediais do Centro 
Administrativo. Conforme Financiamento do Badesul 
– Contrato nº 02.007901/2019-21, no Município de 
Vitória das Missões Edital e maiores informações pelo 
fone: (55) 3614-4112, ou no site www.pmvm.rs.gov.br. 
Vitória das Missões (RS), 
11 de Fevereiro de 2020.

ALDI MINETTO - Prefeito Municipal

Segurança pública

Assaltantes armados rende-
ram três funcionários das lojas 
Americanas na rua Marquês do 
Herval, o fato ocorreu no últi-
mo sábado, dia 8, por volta das 
7h, quando foram amarrados, 
sendo um deles agredido com 
uma coronhada na cabeça. 

O alvo dos criminosos foram 
os aparelhos de celulares e di-
nheiro. Ao iniciarem o roubo, 
carregaram cerca de 50 apa-
relhos e mais malotes com di-
nheiro. 

A AÇÃO POLICIAL
O êxito da Brigada Militar 

teve o auxílio do sistema de 
videomonitoramento, confor-
me informou a assessoria de 
imprensa deste órgão de segu-
rança, a guarnição chegou no 
local auxiliados pelo Centro de 
Comando e Controle de Video-
monitoramento.

Os indivíduos foram presos 
no momento que saíam do esta-
belecimento com duas funcio-
nárias utilizadas como escudo.

O sucesso da ação policial 
foi atribuída a atuação rápida 
e precisa da equipe, na qual, o 
estabelecimento foi cercado em 
poucos minutos proporcionan-
do suporte para a prisão dos 
criminosos. 

Além dos dois assaltantes 
presos foram apreendidos um 
revólver calibre .38, um revól-
ver calibre .32, uma motocicle-
ta utilizada pela dupla de crimi-
nosos e recuperados os objetos 
roubados. 

Ação da Brigada 
Militar frustra assalto 

na Americanas
Dois assaltantes renderam atendentes da Loja Americanas de Santo Ângelo, 

recolheram cerca de 50 celulares e malotes com dinheiro, mas foram rendidos pela 
Brigada Militar, o fato ocorreu no último sábado por volta das 7h

O “Plano de Saneamento Básico Rural”, desen-
volvido pela Secretaria de Meio Ambiente de Santo 
Ângelo tem previsão de realizar o isolamento sani-
tário em 20 poços artesianos em funcionamento na 
zona rural de Santo Ângelo. A previsão é de retomar, 
ainda nesta semana, as atividades, o plano de ação 
foi discutido na manhã de segunda-feira, dia 10 com 
o Secretário Francisco Medeiros que esteve reunido 
com a equipe técnica das secretarias do Meio Am-
biente e da Agricultura (SEMAGRI). 

Segundo o secretário, o procedimento de isola-
mento sanitário consiste no cercamento dos poços, 
para a proteção contra o acesso de pessoas e animais, 
e uma calçada para a impermeabilização da área do 

poço, garantindo o isolamento do poço tubular. “O 
isolamento sanitário é uma ação preventiva essen-
cial para garantir a qualidade da água, onde neste 
primeiro instante realizaremos estas melhorias em 
um período de 45 dias. Além da preocupação quanto 
ao fornecimento de água às comunidades rurais, é 
necessário que a água fornecida seja potável, inca-
paz de apresentar riscos à saúde humana”, explica.

O Plano de Saneamento Básico Rural desenvol-
vido pelo Governo Municipal em parceria com o Mi-
nistério Público é um projeto pioneiro em território 
gaúcho e tem por objetivo a oferta de condições para 
a melhoria da qualidade de vida da população do in-
terior.

Ações de isolamento sanitário em 20 poços artesianos 

Divulgação

Celulares e dinheiro recuperados pela Brigada Militar
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A 12ª edição da campanha de re-
colhimento de lixo eletrônico será 
no dia 14 de março em Santo Ângelo. 
A campanha é realizada desde 2011 
por meio da Secretaria de Meio Am-
biente e do Sindilojas. A ação será no 
dia 14 de março, na Praça Leônidas 
Ribas, até agora já foi contabilizado 
um total de 400 toneladas de lixo re-
colhido.

 Tradicionalmente as ações ga-
nham o apoio de entidades, como o 
Exército Brasileiro, por meio do 1º 
BCom, Lions Club de Santo Ângelo 
Tiaraju, Movimento de Cursilhos de 
Cristandade do Brasil (MCC), Asso-
ciação Comercial Industrial de Santo 
Ângelo (ACISA) e Brigada Militar, 
que, voluntariamente auxiliam a po-
pulação do embarque e desembar-
que do material. 

De acordo com o secretário muni-
cipal do Meio Ambiente, Francisco da 
Silva Medeiros, a comunidade santo-
-angelense tem participado assidua-
mente dos recolhimentos. “Na última 
edição, no fi nal do ano passado, ar-

recadamos 25 toneladas de material 
que foi repassado para a correta des-
tinação fi nal. Em todo o ano passado 
foram realizadas três campanhas de 
arrecadação de lixo eletrônico. Nes-
ta próxima campanha, serão aceitos 
durante a coleta aparelhos celulares, 
baterias, pilhas, computadores, tele-
visores, impressoras, teclados, entre 
outros”, explica.

LIXO ELETRÔNICO
Os equipamentos eletroeletrôni-

cos são todos aqueles que dependem 
de corrente elétrica ou de campos 
magnéticos para funcionar. 

Todos são compostos por diver-
sas substâncias, entre elas o plástico, 
o vidro, o alumínio e também por di-
versos elementos químicos. 

Estes equipamentos representam 
perigo de contaminação quando são 
descartados de maneira incorreta, e 
seus componentes internos são ex-
postos, podendo prejudicar a saúde 
e o meio ambiente.

Entidades preparam mais uma ação 
de recolhimento de lixo eletrônico

Está agendada para o dia 14 de março mais uma edição da 
campanha de recolhimento do lixo eletrônico em Santo Ângelo. 
O ponto de recolhimento será na praça Ricardo Leônidas Ribas 

e contará, mais uma vez, com a colaboração de voluntários 


