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A população está 
misturando o lixo

Foto - Divulgação da Ecos do Verde
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 24°
7°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

27°
10°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

26º
15°

6 mm

8/5/2020 - 14h

1º Prêmio - 7.962
2º Prêmio - 2.345
3º Prêmio - 6.666
4º Prêmio - 7.105
5º Prêmio - 8.160
6º Prêmio - 2.238

8/5/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Cheia
7/5 a 13/5

Minguante
14/5 a 21/5

Notas

No final de semana ocorrerá a terceira fase da 
pesquisa que busca estimar o número de pessoas 
que já contraíram o coronavírus no Rio Grande 
do Sul. Nesta nova rodada, que se inicia no sába-
do (9/5) e vai até segunda-feira (11/5), a meta é 
aplicar testes rápidos e entrevistar 4,5 mil mora-
dores em nove cidades das regiões demográficas 
do Estado, segundo classificação do IBGE: Ca-
noas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, 
Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e 
Uruguaiana.

A pesquisa inédita, encomendada pelo go-
verno do Estado para a Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), está mapeando os casos de co-
ronavírus e acompanhando, quinzenalmente, a 
velocidade de disseminação do contágio entre os 
gaúchos. “É o primeiro estudo a fazer esse levan-
tamento global, incluindo pessoas sem sintomas, 
e observar a população das mesmas cidades ao 
longo do tempo”, comenta o coordenador-geral 
do estudo e reitor da UFPel, Pedro Hallal.

Ijuí participa de pesquisa 
sobre coronavírus no RS

O Governo Municipal está mudando o modo 
de atendimento pelo telefone e telecomunicações. 
Foram alterados alguns números de telefone para 
contato externo e a iniciativa pretende moderni-
zar o sistema, pois está ocorrendo uma migração 
do sistema analógico para a tecnologia digital. 

Segundo informações da assessoria da prefei-
tura, as alterações tendem a oferecer mais celeri-
dade no atendimento e redução de 50% nas des-
pesas com telefonia na administração municipal.

NOVOS NÚMEROS
• Secretaria Municipal de Saúde - 3313-9530
• Secretarias da Agricultura e Transportes - 

3312-0163
• Almoxarifado (Rua 25 de Julho, 900 – Beco 

São Francisco)- 3312-0110
• Centro de Especialidades Odontológicas – CSU 

Bairro Pippi – atendendo provisoriamente na 
UPA com UBS em reforma - 3312-0154

• Departamento Municipal de Trânsito - 3312-
0155

• Espaço Cidadão - 3312-0190
• Ginásio Municipal Marcelo Mioso - 3312-0121
• Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

3312-0129
• Museu Municipal Dr. José Olavo Machado - 

3312-0104
• Unidade de Saúde Dr. Ernesto Nascimento So-

brinho (Posto da R$ 22 de Março) - 3312-0122

Mudanças no sistema de 
contato com a prefeitura

Agências do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) no Rio Grande do Sul voltam a atender de 
forma presencial a partir da próxima segunda-fei-
ra (11/5). A decisão considera, sobretudo, auxiliar 
beneficiários do seguro-desemprego que estão 
com dificuldades para encaminhamentos on-line. 
As agências fecharam em março como medida de 
prevenção ao novo coronavírus.

A proposta da Fundação Gaúcha do Trabalho 
e Ação Social (FGTAS) é que o atendimento pre-
sencial nas 153 agências seja exclusivo a estes ca-
sos, evitando aglomerações.

Agências do Sine voltam a 
atender presencialmente

Retrato cotidiano

Centenas ou milhares de 
embalagens plásticas

A cidade avança em direção 
ao rio São João e a quantidade 
de lixo e poluição ameaça este 
recurso natural no município. 

O vereador de Santo Ân-
gelo Adolar Queiroz recebeu 
uma denúncia dos moradores 
do Bairro Ditz e protocolou 
na Câmara de Vereadores um 
pedido de explicação. Neste 
documento ele informa que os 
moradores teriam reclamado 
do odor vindo do rio e gostaria 
de explicações da Corsan sobre 
o assunto. 

A reportagem do Jornal O 
Mensageiro se descocou até o 
rio no local indicado. Conver-
sou com moradores para cons-
tatar a veracidade dos fatos. 
Devido a chuva, não foi sentido 
o odor reclamado, no entanto, 
em determinados pontos do 
rio percebemos acumulados 
de lixo bem evidentes, tanto 
nas margens, quanto dentro 
deste curso de água. 

Localizamos uma barrei-
ra de galhos e taquarais com 
centenas ou milhares de em-

balagens plásticas represados, 
como pode ser observado no 
retrato cotidiano. No entanto, 
o ângulo da foto não permite 
a constatação exata da quanti-
dade que se esconde atrás dos 
galhos.

Suspeita-se que a origem 
da maior quantidade de po-
luição entre no Rio São João 
junto com dois córregos urba-
nos, um deles é o Tchungum e 
o outro um curso de água que 
passa pelos bairros Dornelles e 
Rogowski. 

Moradores denunciam o excesso de lixo e alteração no cheiro do Rio São João. Um fenômeno 
que, segundo os moradores, tem crescido com os loteamentos próximos dos riachos urbanos

Marcos Demeneghi
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Aportuguesando
Encontram-se neste espaço dois textos – um de 

prosa e outro de poema – que desejam, com humil-
dade e simplicidade, homenagear as mães que ainda 
estão na Terra lutando e fazendo os sacrifícios pela 
vida e saúde, para defendê-las e promovê-las, tanto as 
próprias, quanto as dos semelhantes.

Retrato de Mãe, de Don Ramon Angel Jara, 
bispo de La Serena, Chile, tradução de Guilherme de 
Almeida 

Uma simples mulher existe que, pela imensidão 
de seu amor, tem um pouco de Deus; pela constân-
cia de sua dedicação, tem muito de anjo; que, sendo 
moça, pensa como uma anciã e, sendo velha, age com 
as forças todas da juventude; quando ignorante, mel-
hor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida 
e, quando sábia, assume a simplicidade das crian-
ças; pobre, sabe enriquecer-se para que seu coração 
não sangre ferido pelos ingratos; forte, no entanto 
estremece ao choro de uma criancinha e, fraca, en-
tretanto se alteia com a bravura dos leões; viva, não 
lhe sabemos dar valor porque à sua sombra todas as 
dores se apagam e, morta, tudo o que somos e tudo o 
que temos daríamos para vê-la de novo e dela rece-
ber um aperto de seus braços, uma palavra de seus 
lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa 
mulher se vocês não quiserem que ensope de lágrimas 
este álbum, porque eu a vi passar no meu caminho. 
Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta 
página, eles lhes cobrirão de beijos a fronte e dirão 
que um pobre viandante, em troca da suntuosa hos-
pedagem recebida, aqui para todos deixou o retrato 
de sua própria mãe... 

********************
Tendo por base o texto de Don Ramon, escrevi este 

soneto:
Vida de Mãe no Coração
Uma simples mulher que por amar/ Deu-me à luz 

e a vida encheu-me de sim,/ Abraços, beijos, uns vasos 
assim,/ Feliz, neste dia seu, quero-lhe dar.

Moça, como anciã se põe a pensar,/ Idosa, tem for-
ça de um querubim,/ Ignorante, lições de um serafim,/ 
Sábia, humilde e simples, é de admirar!

Pobre, rica é das graças mil de Deus,/ Rica, par-
tilha o brilho da doação,/ Fraca, é alma forte, bons mé-
ritos seus.

Forte, sofre e chora ante a ingratidão,/ Viva, espera 
só o carinho e o amor meus,/ Morta, a vida tem no meu 
coração.

 ********************
Eu não tenho mais a minha mãe viva, corporal-

mente, na Terra, apenas em memória, em espírito. 
Aqueles filhos que ainda possuem a graça de ter a 
própria mãe viva na Terra não devem deixar de amá-
la, acarinhá-la e respeitá-la. Cada mãe é especial, difer-
ente uma da outra, com estilo e toque todo próprio, 
ímpar, único. Mães queridas, que os filhos seus as cu-
bram, hoje e sempre, de amor, carinho e respeito sin-
ceros, sendo-lhe alegrias e paz, e que Deus sempre as 
abençoe em abundância e lhes dê vida e saúde plenas 
no corpo, na alma e no espírito.

Sicredi e Fipe divulgam pesquisa inédita sobre impacto do cooperativismo de crédito na 
economia do Brasil. O estudo avaliou dados econômicos de todos os municípios brasileiros; nas 
regiões onde há uma ou mais cooperativas, o impacto agregado em um ano foi de mais R$ 48 
bilhões, 70 mil novas empresas e 278 mil postos de trabalho 

Economia

O impacto do 
cooperativismo 
de crédito na 
economia

O Sicredi, em parceria com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), anuncia uma pesquisa 
inédita sobre os “Benefícios Econômicos do Coopera-
tivismo de Crédito na Economia Brasileira”. O estudo, 
que avaliou dados econômicos de todas as cidades bra-
sileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 
e 2017 e cruzou informações do Instituto Brasileiro de 
Geografia (IBGE), chegou à conclusão que o cooperati-
vismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB)  per 
capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas 
de trabalho formal e aumenta o número de estabeleci-
mentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o 
empreendedorismo local. 

A pesquisa encomendada à Fipe pelo Sicredi, insti-
tuição pioneira do cooperativismo de crédito no Brasil, 
utilizou a metodologia de Diferenças-em-Diferenças, 
principal método científico para avaliações de impacto 
de políticas públicas no mundo. Os resultados estima-
dos pelo Sicredi a partir do estudo, consideraram o bom 
desempenho econômico de 1,4 mil municípios que pas-
saram a contar com uma ou mais cooperativas durante o 
período de pesquisa. Os cálculos do Sicredi, com base no 
estudo da Fipe, mostram um impacto agregado nestas 
cidades de mais de R$ 48 bilhões em um ano. Ainda, as 
cooperativas de crédito foram responsáveis pela criação 
de 79 mil novas empresas e pela geração de 278 mil em-
pregos. 

Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da Sicre-
diPar e coordenador do Conselho Especializado de Cré-
dito (CECO) da OCB afirma que com base na pesquisa 
da Fipe, um dos principais fatores que permitem que 
a cooperativa de crédito alavanque o desenvolvimento 
econômico local é a possibilidade de oferecer crédito 
com taxas de juros mais baixas, adequadas à realidade 
dos seus associados. Conforme dados do Banco Central 
do Brasil, a taxa de juros cobradas pelas cooperativas de 
crédito são sensivelmente menores. Por exemplo, em 
2019 a diferença de taxa de juros para microempresas 
foi de 20 pontos percentuais se comparada aos bancos 
tradicionais.

Mesmo oferecendo crédito a públicos menos assis-
tidos pelo sistema financeiro tradicional, como micro e 
pequenas empresas, segundo o Banco Central, o índice 
de ativos problemáticos de uma cooperativa de crédito, 
que considera, por exemplo, a inadimplência, ainda é 
menor que o índice dos bancos tradicionais. No Relató-
rio de Estabilidade Financeira de 2019, o Banco Central 
apontou uma diferença expressiva nos ativos problemá-
ticos, que chegaram a 5,9% nas cooperativas de crédito 
do Brasil, enquanto as instituições financeiras tradicio-
nais tiveram 7,4%.

Para Dasenbrock, a participação dos associados nas 

decisões de uma cooperativa de crédito é o grande dife-
rencial do modelo de negócio. “O associado é, de fato, o 
dono do negócio e, por isso, precisa estar presente nas 
discussões a respeito dos rumos da sua cooperativa. No 
Sicredi, o relacionamento mais próximo com os associa-
dos contribui para sermos muito mais eficientes em re-
conhecer a capacidade de pagamento no uso do crédito, 
por exemplo, e com isso consigamos apoiar o desenvol-
vimento das pessoas e comunidades”, explica.

MULTIPLICADOR DO 
CRÉDITO COOPERATIVO

A pesquisa da Fipe também calculou o 
Multiplicador do Crédito Cooperativo, um 
coeficiente que indica o impacto do crédito 
concedido pelas cooperativas no Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro – cada R$ 1,00 concedido em 
crédito gera R$ 2,45 no PIB da economia e a cada 
R$ 35,8 mil concedidos pelas cooperativas, uma 
nova vaga de emprego é criada no país. 

De acordo com a Fipe, a inclusão financeira de 
famílias, pequenos produtores e empresas forma um 
ciclo virtuoso que fomenta o empreendedorismo 
local, reduz desigualdades econômicas e aumenta 
a competitividade e a eficiência no sistema 
financeiro nacional. A Fipe concluiu ainda que os 
princípios e a disseminação das cooperativas de 
crédito se mostram convergentes com objetivos 
maiores no campo das políticas públicas, tendo 
em vista o seu potencial impacto na redução das 
desigualdades econômicas e inter-regionais, bem 
como no aumento da concorrência e da eficiência 
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

O cooperativismo de crédito é um modelo de 
negócio presente em 118 países, segundo relatório 
do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito 
(Woccu 2018), reunindo mais de 274 milhões de 
associados e ultrapassando a marca dos US$ 2,19 
trilhões em ativos. No Brasil, de acordo com o Banco 
Central, o cooperativismo de crédito está presente 
em quase metade (47%) das cidades e representa 
2,7% dos ativos totais do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Já são mais de 9,9 milhões de 
associados a 925 cooperativas de crédito com uma 
carteira de R$ 123 bilhões em depósitos e R$ 137 
bilhões em crédito – aproximadamente R$ 250 
bilhões em ativos totais. 

Manfred Alfonso Dasenbrock presidente da SicrediPar e coordenador do Conselho Especializado de Crédito (CECO) da OCB

ASCOM/Sicredi União RS 

O Laboratório Central de Saúde Pública do Es-
tado do Rio Grande do Sul (LACEN) confirmou na 
manhã da última quinta-feira (07) mais dois casos 
positivos do novo Coronavírus em Santo Ângelo. Até 
o momento, o município possui seis casos confirma-
dos da Covid-19, contando com um óbito, e três pa-
cientes recuperados. 

O paciente do HSA é um homem de 35 anos, re-
sidente no Bairro Garibaldi Carrera Machado, que 
esteve em outros municípios devido a sua ativida-
de profissional como representante comercial, e se 
encontra na unidade de internação. O paciente in-
ternado no Hospital da Unimed é um homem de 
63 anos, residente no centro da cidade, que não se 
ausentou do município, porém por ser empresário 
local pode ter recebido em seu estabelecimento pes-
soas oriundas de outras cidades com casos confir-
mados de Covid-19. O quadro do paciente é instável 
e o mesmo se encontra na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI), desde a noite passada.

Novos casos de COVID-19
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Durante a pandemia a produção de lixo familiar 
aumentou em Santo Ângelo e os cooperados da Associação 

Ecos do Verde percebem a falta de cuidado com a separação 
correta do lixo orgânico do inorgânico

Meio ambiente

População da 
cidade está 

misturando os 
tipos de lixo

Em época de pandemia mais pessoas estão em 
casa, mais alimentos são preparados e como con-
sequência a geração de lixo doméstico aumentou. 
A constatação é da Associação Ecos do Verde, um 
grupo de 40 associados que trabalha na separação 
e destinação de resíduos sólidos em Santo Ânge-
lo. Além disso, durante a quarentena a população 
não está observando a separação do lixo orgânico 
e inorgânico (seco e molhado), e como consequen-
cia, o lixo está chegando todo misturado na usina 
de reciclagem. 

Os associados do Ecos do Verde recebem os 
materiais descartados pela população e os rea-
proveitáveis em condições de separação são pren-
sados enfardados e vendidos para a indústria da 
reciclagem.

QUANTIDADE DE MATERIAL 
REAPROVEITADO

Dados recentes da associação indicam que são 
reaproveitados 130 toneladas de materiais men-
salmente, são embalagens de produtos de limpeza, 
de refrigerantes, plásticos e papéis diversos e mais 
recentemente a Ecos do Verde está recebendo o 
lixo eletrônico. 

Os eletrônicos são recebidos entre 8h e meio-
-dia e das 14h às 18h na sede da entidade que está 
localizada na Rua São João Batista, 764, no Bairro 
Oliveira, próximo a Redemaq. Embora neste perí-
odo de quarentena a Associação esteja trabalhan-
do de portas fechadas, ainda assim, os eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos podem ser levados até 
lá que serão recebidos. 

O LIXO RECOLHIDO 
DE CASA EM CASA

Todo lixo doméstico recolhido de casa em casa 
é levado até uma usina de separação de lixo loca-
lizada no antigo aterro sanitário de Santo Ângelo. 
Lá o lixo dos sacos e sacolas é despejado em uma 

esteira e com o olhar atento dos cooperados é feita 
a separação do que é passível de reaproveitamen-
to. 

Mesmo com o aumento do descarte de material 
que poderia ser reaproveitado durante a quarente-
na, houve uma queda de 10% no valor arrecadado 
pelos cooperados de Santo  Ângelo, um dos moti-
vos, está em função da redução do ritmo da indús-
tria, o preço pago pelo material está mais baixo, 
disse a presidente da Ecos do Verde Martiane Ni-
coletti. 

TOTALMENTE MISTURADO
Existe outro fator que influencia no que os co-

laboradores da Ecos do Verde conseguem dividir 
no final do mês, durante a quarentena o lixo orgâ-
nico e o inorgânico está chegando totalmente mis-
turado na usina. Dito de outro modo, a população 
está misturando o lixo seco com o molhado.

“Esse material está vindo muito misturado, to-
talmente misturado” disse Martiane, a população 
ainda não tem o hábito de separação e cria mais 
dificuldade para o trabalho destas pessoas, pois, 
contamina materiais com potencial de reaprovei-
tamento.

O maior erro, na constatação da Martiane, está 
em colocar restos de erva mate, papel higiênico, 
cascas de frutas e legumes e alimentos no mesmo 
saco onde estão os papéis, embalagens plásticas 
etc..

TRABALHO NA USINA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

A presidente a associação afirma que os coope-
rados estão mais cautelosos neste período, estão 
usando máscaras proteção facial, usando óculos e 
luvas, além disso o material de higienização está 
ao alcance de todos para qualificar a limpeza das 
mãos quando em contato com materiais diversos. 

“As pessoas também estão mais solidárias” dis-
se Martiane que enumerou as ações solidárias que 
já alcançaram os trabalhadores da reciclagem,, du-
rante a pandemia ganharam material de higiene e 
limpeza, máscaras, cestas básicas, marmitas, entre 
outras ações realizadas por voluntários e entida-
des públicas e privadas. 

Os representantes da associação pedem que a 
população busque informações sobre os dias e ho-
rários, nos quais são recolhidos cada tipo de lixo 
(úmido e seco), pois a grande quantidade de lixo 
misturado desestimula o trabalho e ainda reduz a 
capacidade de reaproveitamento dos materiais. 

Martiane Nicoletti presidente da Associação Ecos do Verde 

Foto - Arquivo divulgação da Ecos do Verde

Esteira na usina de separação

Foto - Divulgação da Ecos do Verde
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Quedas d’água

Cascata 
urbana 
revela 

beleza e 
poluição

Vertentes brotam na zona norte próximas às ca-
sas do Bairro Pascotini em Santo Ângelo de modo 
silencioso, mas persistente. A água doce e transpa-
rente escorre pela superfície e quando chega na ró-
tula das avenidas Getúlio Vargas  e Salgado Filho, 
obras de infraestrutura urbana a escondem e ela 
escoa anônima abaixo do trânsito. A água emerge 
novamente, segue e ganha força ao unir-se a outros 
córregos que nascem no Bairro Dornelles. 

Este curso hídrico segue o fluxo e determina o 
leito, mas não tem uma identidade formal, ou seja 
não tem nome oficial. Se um morador seguir o ria-
cho conhecerá a geografia primitiva do território da 
cidade que um dia foi mata nativa. Este riacho urba-
no segue sem nome, passa por residências do bairro  
Dornelles, Rogowski, Neri Cavalheiro e Ditz e tam-
bém muda de cor e odor. Pois, neste caminho recebe 
esgoto doméstico, industrial, lixo de todos os tipos. 

No Bairro Neri Cavalheiro encontra terreno aci-
dentado, rochoso e revela uma queda d’água com 
4 metros ou mais de altura, o som característico 
do líquido se desmanchando rompe a barreira ve-
getal indicando que mais uma queda d’água pode 
ser encontrada na zona urbana do Município. Atu-
almente leis ambientais protegem esta vegetação, 
caso contrário, estaria devastada para servir de lo-
teamento urbano. 

Entre outros fatores, os loteamentos prepara-
dos sem a infraestrutura de esgotamento sanitário 
forçam a população em geral, abandonada pelo 
poder público e sem instrução suficiente, a usar o 
riacho como fossa, esgoto e lixeira. É deste modo 
que transformamos lugares que são fonte de vida, 
beleza e contemplação em espelho de uma socie-
dade que não aprendeu lições básicas de vida em 
harmonia. 

Contudo, este ilustre riacho sem identidade for-
mal continua fluindo, acolhe o riacho Tchungum e 
segue pelo Bairro Ditz até desaguar no Rio São João. 
Antônio Nader Ribeiro conhece estes lugares como 
poucos moradores da cidade, ele explica que há cer-
ca de 20 anos, ou mais, ele e seus amigos, depois 
das partidas de futebol, aproveitavam a beleza des-
tes lugares para um “bom banho de rio”. Inclusive a 
cascata que hoje integra a matéria da série Quedas 
d’água já foi frequentada por ele. 

No entanto, Nader explica que os loteamentos 
realizados sem infraestrutura não colaboram com a 
preservação dos riachos urbanos, pois o esgoto que 
é despejado no riacho e o lixo que desce por eles é 
muito grande. Na opinião deste morador que viu a 
cidade crescer em direção aos riachos é necessário 
uma séria atitude de implantação de redes de esgoto 
e conscientização para acabar com este problema. 

Marcos Demeneghi

Vertentes que brotam na zona norte de San-
to Ângelo, nos bairros Pascotini e Dornelles, 
ganham força, lixo e esgoto doméstico. Mas 
este curso hídrico também revela a geogra-

fia do espaço urbano e suas belezas naturais Antonio Nader Ribeiro banhava-se nesta cascata e relembrou histórias ao localizar a queda d’água
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Atualmente qualquer foto que tiramos usando nosso smartphone ou até mesmo 
a câmera fotográfica costuma gerar uma imagem com grande qualidade e também 
com um certo tamanho em megabytes. Vamos supor que você ajustou a configuração 
do seu smartphone para tirar fotos na mais alta resolução para que assim tenha uma 
ótima qualidade, mas por outros lado, o tamanho do arquivo em bytes destas imagens 
ficam consideravelmente grandes, o que pode implicar na demora no momento de 
enviá-las por e-mail ou até mesmo através de outro aplicativo.

Eis que surge a nossa dica, o Image Resizer, um aplica-
tivo gratuito que possibilita em apenas dois cliques, reduzir 
o tamanho do arquivo da sua imagem, facilitando assim o 
envio pela web. Você deve estar questionando sobre a quali-
dade da imagem após reduzir o tamanho do arquivo, o que 
realmente pode acontecer, mas nada que possa deixar a ima-
gem em uma qualidade que não possa ser visualizada.

Para fazer o download do programa, acesse https://
www.bricelam.net/ImageResizer/ e instale em poucos cli-
ques. Para utilizar o Image Resizer:

1) Escolha a foto > observe que o tamanho do arquivo 
antes da redução é de 1,10 MB

andre@escolabigmaster.com.br

Reduzindo o tamanho dem 
bytes das suas imagens

André Ruschel

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

HOMENAGEM DE CARINHO
ÀS MÃES DO LIONS

A grande maioria das Companheiras e Domadoras do 
Lions Universitário são mães. Mães de todas as idades, de 
diferentes profissões, mães de muitas esferas. Mas como 
mães todas são unânimes em sentimentos, desejos, so-
nhos... Cada uma e todas ao seu modo vivem sua vida em 
relação à vida dos filhos como algo indivisível, mesmo com 
o consciente reconhecimento de que eles – os filhos – são, 
como diz o velho ditado, donos de seus narizes e, portanto, 
independentes no sentido de projetarem sua vida de acor-
do com seus próprios sonhos e intenções.  

Então, neste dia dedicado às mães, homenageá-las é 
uma forma de demonstrar nosso reconhecimento por tudo 
que elas representam na vida dos filhos, em seus lares, nas 
suas casas, na sociedade... E nada melhor do que expressar 
essa homenagem pela voz de nossos Companheiros, nos 
depoimentos que seguem. 

“Mãe! É o colo que nos ampara e nesta data dedicada 
às mães, o meu agradecimento.”

CL Camrobert Ribeiro de Souza

“Mensagem a todas as mães do Lions: nunca pode-se 
dizer que ser mãe é mais importante em um determina-
do momento. Mas, com certeza, neste momento vocês 
são uma das maiores seguranças que qualquer pessoa  
pode ter! Parabéns por serem simplesmente isto: o Porto 
Seguro de todos nós!”

CL Renato Barrocas Moreira

“Eu a chamo de mãe há 57 anos. E ficou minha mãe 
porque é a mãe de meus filhos, e todos a chamamos de 
mãe. Como não homenagear a Jandira neste dia?”

CL Crenolbe Mário Basso Simon

“Mãe, para você que tanto se dobra e se desdobra por 
amor, nosso votos de felicidade ‘Redobrada’, hoje e sem-
pre.”

CL Alberto Furtado Dualibe

“Mãe...São três letras apenas as deste nome bendito. 
Também o céu tem três letras e cabe o infinito” (Mário 
Quintana)

Paola Franco, filha do CL Nery Alberto Domingues 
Franco

A todas as mães do Lions Universitário - e a todas as 
mães da nossa comunidade - um especial abraço pela data, 
com os nossos votos que nos próximos Dias das Mães pos-
samos nos encontrar em momentos festivos de confrater-
nização.

2) Clique com o botão direito do mouse sobre a foto > selecione Redimensionar 
imagens

3) Selecione qual o tamanho desejado

4) Imagem já com seu arquivo reduzido para 118 
KB (redução aproximada 90%)

Espero que essa dica possa trazer benefícios 
para o seu dia a dia.

COVID 19

Alibem doa 500 cestas 
básicas à população 

A Entrega das primeiras 250 cestas foi realizada na quinta-feira, dia 7 para a Assistência 
Social do Município. A Segunda parte será repassada no início do mês de junho

Na tarde de quinta-feira, 7, o 
Frigorífico Alibem realizou a en-
trega de 250 cestas básicas para a 
Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Trabalho e Cidadania 
de Santo Ângelo. 

A entrega dos alimentos foi 
feita por Juscelino Francisco 
Gonçalves, membro do Conselho 
de Administração do Alibem, ele  
confirmou que no início do pró-
ximo mês serão entregues outras 
250 cestas básicas. 

AÇÕES EM 52 MUNICÍPIOS

Juscelino esclarece que o Fri-
gorífico tem realizado ações de 
auxílio de combate ao Coronaví-
rus em todos os 52 municípios de 
sua área de atuação. Ainda nesta 
semana, a indústria fez a entrega 
de mais 875 cestas básicas para a 
direção da Associação dos Muni-
cípios das Missões (AMM). 

Esses alimentos serão dividi-
dos entre os 26 municípios que 
integram a Associação. Anterior-
mente, já havia doado mil másca-
ras para cada um dos municípios 
das Missões.

O prefeito Jacques Barbosa 
agradeceu e destacou que recen-
temente doou três mil máscaras à 
Central do Bem que, somadas as 
doadas via AMM, totalizam qua-
tro mil unidades, além de 70 litros 
de álcool em gel. “Uma indústria 
comprometida com a região, que 
tem promovido ações sociais im-
portantes e que merecem o nosso 
reconhecimento. As cestas bási-
cas doadas serão entregues a pes-
soas que realmente necessitam, 
por meio do Banco de Alimentos, 
mantido pela Assistência Social”.

Juscelino Francisco Gonçalves, membro do Conselho de Administração do Alibem e o Prefeito Jacques Barbosa acompan-
haram o formalização da entrega. Estavam presentes  o secretário municipal de Indústria e Comércio, João Baptista Santos 

da Silva, Valdecir Braga e Carlos Gromoski, representando a Secretaria de Assistência Social

Fernando Gomes
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