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Fonte: Tempoagora
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1° Prêmio -  8.354
2° Prêmio -  6.050
3° Prêmio -  4.450
4° Prêmio -  4.549
5° Prêmio -  9.060
6° Prêmio -  2.463

19/5/2020 - 18h

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

Minguante
14/5 a 21/5

Nova
22/5 a 29/5

Ensino

Com 56 anos de história em San-
to Ângelo a URI – Universidade Re-
gional Integrada do Alto Uruguai e 
Missões completa, em 19 de maio, 28 
anos como Universidade Comunitá-
ria.

FUNDAMES
Tudo começou em 1964, quando 

o Conselho de Desenvolvimento de 
Santo Ângelo, com o apoio do poder 
público municipal e da comunidade, 
criou a Associação Missioneira de 
Ensino Superior – AMES. Entidade 
que tinha o objetivo de expandir o en-
sino superior na região das Missões. 
Após superar dificuldades, em 13 de 
maio de 1969 foi autorizado o funcio-
namento da Fundames – Fundação 
Missioneira de Ensino Superior.

Os primeiros cursos oferecidos 
foram os de Administração e Ciên-
cias Contábeis e nos anos seguintes, 
em parceria com a Universidade Fe-
deral de Santa Maria, iniciaram os de 
Pedagogia, Ciências, Letras e Estu-
dos Sociais. Buscando uma estrutura 
mais dinâmica, em 1976 a instituição 
foi reestruturada na FISA – Faculda-

des Integradas de Santo Ângelo, que 
passou a ser a mantenedora da Fun-
dames.

ESCOLA DA URI
Em 1988, o Conselho Diretor da 

Fundames decidiu criar a Escola de 
2º Grau, oferecendo o curso Técnico 
em Processamento de Dados. Am-
pliando sua atuação, atualmente ofe-
rece também o Ensino Fundamental 
a partir do 6º ano e o Ensino Médio.

UNIVERSIDADE (19 MAIO)
No ano de 1990 os dirigentes das 

fundações mantenedoras de cursos 
superiores de Santo Ângelo (Funda-
mes), Erechim (FAPES),e Frederico 
Westphalen(FESAU), promoveram a 
união das instituições, que passaram 
a ser mantidas pela FuRI – Fundação 
Regional Integrada. A concretização 
da Universidade correu em 19 de 
maio de 1992, após reconhecimento 
do Ministério da Educação da URI – 
Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões. Mais tar-
de, a FESAN – Fundo Educacional de 
Santiago, de Santiago, a FUNREGE, 

de São Luiz Gonzaga e a prefeitura de 
Cerro Largo também se integraram 
ao projeto.

Com mais de 20 cursos de gradu-
ação, dezenas de cursos de especia-
lização, três mestrados e um douto-
rado, a URI Santo Ângelo contribui 
de forma decisiva com o desenvolvi-
mento regional, seja na formação de 
profissionais de excelência, seja no 
estímulo ao empreendedorismo e à 
inovação por meio do Parque Tecno-
lógico das Missões- TecnoURI, seja 
com projetos e ações em parceria 
com órgãos e instituições públicos e 
privados.

O DESAFIO: NÃO PARAR, APE-
SAR DA PANDEMIA

Desde a terceira semana de março, 
em função da pandemia do coronaví-
rus, a URI Santo Ângelo mantém suas 
atividades, com aulas on line síncro-
nas, com atendimento presencial em 
setores essenciais e com seus canais 
de comunicação disponíveis para 
atendimento ao público.

“A URI  Santo Ângelo, solidária  
na luta  para o enfrentamento da Co-

vid-19  e reafirmando seu compro-
misso  de Universidade Comunitária, 
mobilizou professores, funcionários 
e acadêmicos na produção de álcool 
70% e álcool em gel para doação aos 
Hospitais, Secretaria de Saúde, Pre-
sídio, Brigada Militar, Lions, Lar de 
idosos e Clínica Renal do município, 
além de inúmeras  ações de apoio e 
cuidados paliativos promovidas pelos 
cursos da área da saúde, em hospitais, 
residências de moradores acamados e 
retiro de idosos”, diz a diretora admi-
nistrativa Berenice Rossner Wbatuba.

 A colaboração mútua e a parceria 
entre Universidade-Empresa, aliadas 
à produção de conhecimento, tecno-
logia e inovação, possibilitaram ainda, 
a produção de outros itens essenciais 
à mitigação do coronavírus. “Em par-
ceria com a empresa INOVATEC 3D, 
residente do Tecnouri Missões, foram 
produzidas e distribuídas mais de mil 
e quinhentas máscaras faciais e de-
senvolvidos respiradores mecânicos, 
atendendo as demandas do municí-
pio e região”, comenta Rômulo Mello, 
gestor do Parque Científico e Tecnoló-
gico das Missões.

URI - 28 anos 
Universidade Regional Integrada do Alto uruguai e das Missões, campus Santo Ângelo

Assessoria de Comunicação da URI/Divulgação
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Meio ambiente

População tem apoio da prefeitura 
para descartar pneus velhos 

Prefeitura, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente, oferta o serviço 
de destinação correta de pneus usa-
dos. Este material que muitas vezes 
fica estocado em casa e pode poten-
cializar a criação de mosquitos pode-
rá ser levado até o pavilhão II do Par-
que de Exposições Siegfried Ritter 
em Santo Ângelo. O horário de rece-
bimento é das 7h30min às 11h30min 

e das 13h30min até às 17h30min.
A ação da prefeitura está em an-

damento desde o dia 4 de maio e foi 
adotada para ofertar a população um 
modo de descarte correto deste ma-
terial, que temporariamente fica es-
tocado em um galpão fechado, sem 
umidade e posteriormente será des-
tinado para a indústria que o trans-
formará em energia térmica. 

Desde o dia 4 de maio o servidor 
público Patrick Mousquer está de 
plantão em frente ao pavilhão II do 
Parque de Exposições de Santo Ânge-
lo para receber a população que pre-
cisa de ajuda neste sentido. Ele per-
cebe que a maior quantidade de pneu 
que está no depósito é resultado de 
ações de limpeza da Prefeitura. 

Ele considera baixo o movimento, 
embora reconheça que diariamen-
te chegam pessoas interessadas em 
depositar pneus. Uma das causas da 
baixa procura é atribuída, por ele, as 

medidas de afastamento social. 
Segundo este servidor público, é 

possível depositar todos os tipos de 
pneus, desde os de bicicleta até de 
trator. Francisco Medeiros, secretá-
rio do meio ambiente de Santo Ân-
gelo informou que este material que 
está sendo recolhido pela secretaria 
do meio ambiente serão destinados 
para a indústria da reciclagem, onde 
o material passa por uma triagem 
(separação), posteriormente são tri-
turados e transformados em energia 
térmica.

Um dos pavilhões do Parque de Exposições Siegfried Ritter 
serve de depósito temporário para este tipo de material que 

será destinado para a indústria da reciclagem

A dengue se prolifera em pequenos municípios e áreas rurais

O RS confirmou 4 óbitos de Dengue, 
sendo que dois deles em Santo Ângelo. 
Os outros dois casos de óbitos foram na 
cidade de Santo Cristo. Até o último fe-
chamento estatístico feito pela Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, 
57,6% dos casos de transmissão autócto-
nes correspondem a moradores dos mu-
nicípios Cerro Largo, Santo Ângelo, Santa 
Rosa e Santo Cristo, Constantina, Palmiti-
nho e Três Passos. 

Nos últimos 50 anos, a incidência au-
mentou 30 vezes com aumento da expan-
são geográfica para novos países e na pre-
sente década, para pequenas cidades e 
áreas rurais. É estimado que 50 milhões de 
infecção por dengue ocorram anualmen-
te e que aproximadamente 2,5 bilhões de 
pessoas vivem em países onde o dengue 
é endêmico.

No período entre 2002 a 2011, a den-

gue se consolidou como um dos maiores 
desafios de saúde pública no Brasil. Nele, 
a epidemiologia da doença apresentou 
alterações importantes, destacando-se o 
maior número de casos e hospitalizações, 
com epidemias de grande magnitude, o 
agravamento do processo de interioriza-
ção da transmissão, com registro de casos 
em municípios de diferentes portes popu-
lacionais e a ocorrência de casos graves 
acometendo pessoas em idades extremas 
(crianças e idosos).

O processo de interiorização da trans-
missão já observado desde a segunda 
metade da década de 1990 mantém-se 
no período de 2002 a 2011. Aproximada-
mente 90% das epidemias ocorreram em 
municípios com até 500.000 mil habitan-
tes, sendo que quase 50% delas em muni-
cípios com população menor que 100.000 
habitantes.

Pneus usados no Pavilhão II do Parque de Exposições Siegfried Ritter

Marcos Demeneghi
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1. BERINGELA PROVENÇAL - R$ 35,00
2. CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL - R$ 95,00
3. CONCHIGLIONE 4 QUEIJOS -  R$ 40,00
4. CONCHIGLIONE DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 40,00
5. CONCHIGLIONE DE SALMÃO - R$ 45,00
6. CONCHIGLIONE TOMATE SECO E RÚCULA - R$ 40,00
7. COXA DESOSSADA COM MOLHO DE LARANJA - R$ 30,00
8. DELÍCIA DE FRANGO - R$ 30,00
9. FILÉ AO MOLHO DE VINHO - R$ 50,00
10. FILÉ DE FRANGO AO MOLHO GORGONZOLA - R$ 35,00

11. FILÉ DONA CHICA - R$ 55,00
12. FILÉ PARMEGIANA - R$ 55,00
13. FRANGO CORDON BLEU NO MOLHO SUGO - R$ 30,00
14. LASANHA BOLOGNESA - R$ 40,00
15. LASANHA DE FILÉ - R$ 45,00
16. LASANHA DE FRANGO - R$ 35,00
17. LASANHA DE RICOTA, TOMATE E MANJERICÃO - R$ 35,00
18. SALMÃO C/ AROMA DE LARANJA - R$ 65,00
19. TILÁPIA AO MOLHO ESPECIAL - R$ 35,00

TO GO
Pratos prontos em marmitex,  para você levar para casa - produzidos 
pela Chef Chica Sperling.  Os produtos são feitos com muita higiene, 
com alta qualidade e com muito carinho. Sem falar no sabor especial 
e inconfundível que faz parte da arte de cozinhar de Chica Sperling. 

PRATO 
DO DIA

NOVIDADE! 

ENCOMENDAS: 9.8131-0717 (Horário comercial)

“CHÁRREATA” PARA A 

MARINA!
“CHÁ VIRTUAL” PARA A 

BIA!

Em tempos de quarentena, é preciso usar da criativiadade 
para não deixar passar em branco momentos únicos da 

vida, como por exemplo: o tradicional “Chá de Fraldas”, em 
especial para os papais de primeira vigem, que vivem esse 
momento de forma peculiar e diferente, mas não menos 

intenso e com muita emoção!

Bárbara e Murilo Grehs foram surpreedidos com a 
“Chárreata para a Marina” - organizada por seus amigos 
e familiares, no último sábado. Tudo em homenagem à  
Marina que  tem chegada prevista para o próximo mês.

Débora  Mutter Toscani ao lado de Felipe - foi 
convocada para uma reunião virtual da Escola da URI, 
ocasião em que rebeceu mensagens virtuais de seus 

colegas para a sua Bia, e ao mesmo tempo em sua casa 
chegava inúmeros pacotes de fraldas!  A Bia aterrissa 

oficialmente neste planeta ainda esta semana.
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FELIZ
ANIVERSÁRIO!

NORINHA SCHNEIDER MARGET CAVALHEIRO

NORINHA SCHNEIDER 
- conhecida por seu 
carisma e competência 
ao comandar as lojas 
Eclipse de Santo 
Ângelo, estreia hoje, 
20, idade nova, 
recebendo os merecidos 
cumprimentos, 
especialmente de seu 
marido Roberto, filhos, 
neto, demais familiares 
e amigos. 

MARGET CAVALHEIRO  
- que se caracteriza 

pelo dinamismo, 
determinação, astral 

elevado, entre outros 
adjetivos, e que dirige 

com entusiasmo as 
lojas de O Boticátio da 

cidade, acrescenta hoje, 
20, mais um ano em 

sua vida, sendo alvo de 
muitas   homenagens, 

em especial de seu 
marido Dr. Cavalheiro, 

filhos, demais familiares 
e amigos. 

Às amigas, Norinha e 
Marget, parabéns, felicidaddes e 

muito sucesso!!!

Foto: Amauri Lirio Foto: Amauri Lirio
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Urbanismo

A Praça Dário Beltrão está em obras
Espaço público próximo da sede da Polícia Federal está sendo revitalizado. Novo piso de tijolos intertravados, luminárias 

de led já instadas e até o mês de junho a Secretaria de Meio Ambiente do Município pretende concluir as reformas
A Praça Dário Beltrão está em obras e até o mês 

de junho deste ano, a Secretaria do Meio Ambien-
te do Município de Santo Ângelo pretende concluir 
o processo de revitalização daquele espaço público, 
um dos moradores aguarda a conclusão descrente, 
pois ele não percebia melhorias na praça desde o ano 
de 2004. 

No entanto, a Secretaria do Meio Ambiente in-
forma que trabalha na reforma da Praça e pretende 
finalizar a obra ainda no mês de junho.  O pacote de 
reformas inclui os banheiros, o parquinho infantil, 
instalação de lixeiras e bancos. O novo piso dos pas-
seios da praça foi elaborado com tijolos intertrava-
dos e já se destaca na paisagem urbana da localida-
de, pois revitalizou os caminhos da praça que agora 
também são iluminados por lâmpadas de led. 

Outra obra que já é perceptível está relacio-
nada a infraestrutura da quadra de esportes, que 

alias, é diariamente utilizada por jovens e crian-
ças que moram nas proximidades da Praça Dário 
Beltrão. Foram construídas muretas nas cabe-
ceiras da quadra, com a intensão de resguardar 
e oferecer maior segurança na hora da prática 
esportiva. 

Ainda é possível observar os restos de materiais  
de construção no entorno da praça, que ainda depen-
de de ações de jardinagem e limpeza do local.  

PRAÇAS DA CIDADE
O Mensageiro editou no ano de 2009 a série Pra-

ças da Cidade. O conteúdo desta série relata a situa-
ção de conservação e os atrativos de cada um destes 
espaços públicos. Quem tiver interesse em revisitar 
este conteúdo é possível acessá-lo no seguinte en-
dereço eletrônico -  http://jom.com.br/tag/serie-
-pracas-da-cidade. A Dário Beltrão foi a primeira da 

série.

IDENTIDADE E LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA
Até o ano de 2000 esta praça era identificada 

como “Praça Osvaldo Aranha”, e popularmente como 
“Praça do Trator”. Ainda existe no local um monu-
mento erguido em homenagem a Osvaldo Aranha, 
que foi um reconhecido estadista brasileiro. Mas por 
vontade política, foi instituída a lei municipal nú-
mero 2.347 de 14 de março de 2000, que trocou de 
nome aquele espaço público que passou a se chamar 
“Dário Beltrão”.

Dário Beltrão foi fundador, professor e diretor, 
em várias oportunidades, da Faculdade de Direito 
de Santo Ângelo, e da Faculdade de Direito de Cruz 
Alta. Dario Beltrão nasceu em Santiago e foi político, 
entre os anos de 1963-1967 exerceu o cargo de de-
putado estadual, pelo Partido Liberal.

Marcos Demeneghi

Praça Dário Beltrão - entre as ruas Roque Gonzáles, Av. São João e Rua Independência próxima da sede da Polícia Federal
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CIVYSA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - CORRETOR DE IMÓVEIS Rua Antunes Ribas, 2272 
Abaixo da Padaria Paladar

ESTAMOS CAPTANDO IMÓVEIS PARA VENDA E LOCAÇÃO;  GARANTIMOS O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL.  
PLANTÃO DE VENDAS: 99963-6212 (Olavo) / (55) 99618-9898

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO CILMAR VIEIRA - CRECI 33962

Fone: (55) 3314-1990  - PLANTÃO LOCAÇÃO: 99720-4172 Whats (Patricia)
CASAS: 
1-CASA CENTRO NOVA, 200M², INFRAESTRUTURA 
COMPLETA R$ 750.000,00, RECEBE APTO, CARRO, E 
FINANCIA DIRETO.
2-CASA COM TERRENO 12X28, 140M², R$ 298.000,00.
3- CASA NOVA, 150M², OK P/FIN, R$ 320.000,00, RECEBE 
APTO, TERRENO, ÁREA RURAL, PARCELA DIRETO.
4 – CASA NOVA, CENTRAL, SUÍTE + 2 DORM., SALÃO DE 
FESTA, PISCINA, CABE + UM PISO, R$ 590.000,00.
APARTAMENTOS:
1-APTO NOVO, SACADA E CHURRASQUEIRA, GARAGEM, R$ 
170.000,00 OU R$ 70.000,00 E ASSUME PARCELAS, RECEBE 
CARRO.
2-APTO C/ELEVADOR, 03 VAGAS DE GARAGEM, R$ 
450.000,00.
3-APTO, CENTRO, 02 VAGAS DE GARAGEM, R$ 370.000,00
4-APTO NOVO, EM CONSTRUÇÃO, COM ELEVADOR, 
8° ANDAR, 02 DORMITÓRIOS, VAGA DE GARAGEM, R$ 
150.000,00, RECEBE CARRO, PARCELA DIRETO, OK FIN.
5- COBERTURA, CENTRO, 02 VAGAS DE GARAGEM, R$ 
1.000.000,00, RECEBE CASA, DA PRAZO DIRETO.
SALAS COMERCIAIS:
1-SALA COML .TÉRREA, NOVA, CENTRO R$ 280.000,00.
2 – SALA COML. CENTRO, 2º PISO, (P/CONSULT., ESCR ETC.),
R$ 128.000,00.
TERRENOS
1-TERRENO CENTRAL, PROX. RODOV, ESCRITURADO 

12X30, R$ 160.000,00.
2 – TERRRENO CENTRAL, PROX. A RUA SETE DE SETEMBRO, 
Z.SUL, 12 X 30, R$ 138.000,00.
3 – TERRENO NERI CAVALHEIRO, TODO CERCADO, 
ESCRITURA EM ANDAMENTO, 10 X 20, R$ 59.000,00.
4 – EXCELENTE TERRENO PARA COMÉRCIO, PROX. A 
RODOVIÁRIA, 14 X 50,
R$ 1.100.000,00.
AREAS RURAIS: 
1- CHACARA 2,5 HEC, 11KM DA CIDADE, R$ 110.000,00.
2- CHACARA 2,5 HEC, PROX DA CIDADE, PASSA RIO, COM 
BENFEITORIAS (INCLUINDO PISICINA) R$ 130.000,00.
3- VENDE SE 225 HECTARES DE TERRA, SENDO R$ 15.000,00 
O HECTARE.
140 HECTARES DE PLANTA
1 COXILHA APENAS, RESTANTE PECUÁRIA (CAMPO DURO)
A 3KM DO ASFALTO, COM SEDE, BALANÇA, MANGUEIRA E 
AÇUDE.
LOCAÇAO 
-APTO CENTRAL, 1 DORMITÓRIO COM ELEVADOR, R$ 
1200,00.
-APTO OSVALDO CRUZ, 3 DORMITÓRIOS, R$ 1100,00
-APTO COHAB , 2 DORMITÓRIOS COM GARAGEM, R$ 500,00
-SALA COMERCIAL CENTRAL 80M², R$ 1350,00
-APTO COHAB 2 DORMITÓRIOS R$ 450,00 COM GARAGEM
-SALA COMERCIAL CENTRO 38 M² R$ 800,00
-CASA COM SUITE, 03 DORMITÓRIOS, COM 

CHURRASQUEIRA, R$ 900,00
-CASA CENTRO NORTE, 02 DOMRITÓRIOS, R$ 700,00
-CASA CENTRO, 03 DOMRITÓRIOS, R$ 990,00
-APTO CENTRO, 03 DORMITÓRIOS, ELEVADOR, GARAGEM 
R$ 1.760,00
-APTO ZONA SUL, 03 DORMITÓRIOS, COM GARAGEM, R$ 
900,00
-SALA COMERCIAL ZONA NORTE R$ 1.430,00
-SALA COMERCIAL ZONA SUL  R$ 1870
-APTO CENTRO, 2 QUARTOS COM GARAGEM R$715,00
-KIT NET PROX AO IESA R$ 550,00
-APTO ZONA SUL, 03 DORMITÓRIOS, R$ 770,00
-APTO ZONA SUL, 2 QUARTOS COM GARAGEM, R$ 750,00
-SALA COMERCIAL CENTRO, 70 M², R$ 1500,00
-APTO ZONA SUL, 2 QUARTOS , R$ 700,00.
-SALA COMERCIAL PROX A RODOVIÁRIA R$ 1050,00, 40M²
-APTO CENTRO, 03 DOMRITÓRIOS, R$ 880,00.
-APTO CENTRO, 03 DORM, LADO DA PASTELARIA LOSS 
PASSOS, R$ 1300,00
-SALA COMERCIAL CENTRO MARQUES DE HERVAL, R$ 
1100,00
-CASA FLORENCIO DE ABREU, (2 E 3 DORMITÓRIOS) R$ 
660,00
-CASA CENTRAL, 03 DORMITÓRIOS, R$ 660,00
-APTO ZONA NORTE,03 QUARTOS, COM GARAGEM,  R$ 
660,00
- APTO A.NETO, 3 DORMITÓRIOS R$ 600,00

Covid-19

Valores são provenientes de multa por descumprimento de 
TACs; órgão já destinou mais de R$ 1,9 milhão para combate 

à pandemia na região

MPT reverte R$ 399 
mil para hospitais 
de Santo Ângelo e 

Três Passos

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) concluiu a destinação de R$ 
399.996 para hospitais de Santo Ânge-
lo e Três Passos, valor que será usado 
na compra de equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) para equipes 
de Saúde e material hospitalar para o 
combate à pandemia de Covid-19. O 
valor deriva de multa paga pela C. Vale 
Cooperativa Agroindustrial por des-
cumprimento da legislação trabalhis-
ta, em desacordo com termos de ajus-
te de conduta (TACs) firmados com o 
órgão. Os beneficiados são o Hospital 
de Caridade Três Passos (R$100 mil) e 
o Hospital de Caridade de Santo Ânge-
lo (R$ 299.996).

Com estes valores, o MPT em San-
to Ângelo já destinou mais de R$ 1,9 
milhão para municípios da região para 
ações de combate à Covid-19. No Es-

tado, foram mais de R$ 9 milhões re-
vertidos. Nacionalmente, até a última 
segunda-feira (11/5), foram mais de 
R$ 224 milhões.

As destinações resultam de orien-
tação do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), em 20/3, 
indicando - quando possível - redire-
cionamento de recursos de processos 
judiciais e extrajudiciais para aqui-
sição de equipamentos / materiais 
necessários ao combate do Covid-19 
pelas unidades regionais e municipais 
do MPT atuantes em âmbito nacional.

CADASTRO
O MPT criou cadastro nacional 

para diagnóstico das necessidades da 
saúde no país. O cadastro permite co-
nhecer, de forma mais precisa e ma-
cro, situação de saúde nos diferentes 
locais do país. 

Sede do Ministério do Trabalho em Santo Ângelo
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A sua partida foi repentina. Doeu 
e ainda dói em nossos corações. 
Apesar de todo sofrimento, é preciso 
viver com força e coragem. Pensar 
que embora não estejas mais entre 
nós, o amor nunca vai embora. O 
amor e as boas memórias ficarão 
para sempre.

Você soube honrar o presente 
que Deus lhe deu, transformou, com suas mãos, cabeça e coração, o metal 
bruto em lindas joias, assim eternizando momentos na vida de muitas 
pessoas.

Está difícil seguir em frente, mas nos espelhamos no grande homem 
que foi, continuaremos honrando sua história e dando seguimento ao seu 
legado, com os princípios deixados por você.

Guardaremos na memória o exemplo de esposo, pai, irmão, amigo, de 
homem trabalhador, digno e honesto.

Agradecemos o apoio de nossos familiares, amigos, colaborabores da 
Zenkner Joias, clientes, em especial aos Doutores Márcio Siqueira e Nilton 
Heidmann, equipe de Enfermagem da Unimed Missões e aos Ministros 
Valdir Pereira, Cleiton e Caroline Holtz.

Sentiremos muito a sua falta, mas o que nos conforta é saber que está 
ao lado de Deus Pai.

Sua Família...
Manoela, Patrícia e Daiana.

Ari 
Zenkner

HOMENAGEM DE
1 MÊS DE FALECIMENTO

Meio ambiente

Olhar fixo do casal 
de buraqueiras

Marcos Demeneghi

Um casal de corujas buraqueiras 
faz pose para a nossa lente. Não 
é a primeira vez que esta espécie 
de ave ganha espaço nas páginas 
do Mensageiro. Aqui nas Missões 
ela é relativamente comum, não é 
difícil de observá-las próximas de 
barrancos e na beira da estrada, 
campos, inclusive na zona urbana. 
Diferente da maioria das corujas, ela 
tem hábitos diurnos, algo que facilita 
o registro fotográfico, como este, 
feito na manhã de segunda-feira, dia 
18, dentro do Parque de Exposições 
Siegfried Ritter em Santo Ângelo

As corujas buraqueiras são as mais abundantes 
e conhecidas no território brasileiro, inclusive na 
zona urbana, além disso, o nome científico é “cuni-
cularia” (pequeno mineiro) recebe esse nome, pois 
vive em buracos cavados no solo.

O OLHAR DO CASAL 
O olhar atento deste casal motivou uma breve 

pesquisa para trazer neste espaço uma síntese das 
características principais das Corujas Buraqueiras. 

Uma delas é a capacidade de girar o pescoço quase 
360° (graus), enquanto os olhos permanecem fixos 
em um único sentido, o que de fato confirma a sin-
gularidade deste olhar do casal. 

Segundo informações disponíveis no “wikiaves” 
a disposição frontal dos olhos proporciona à coru-
ja uma visão binocular. Isso significa que a coruja 
pode ver objetos em três dimensões: altura, largura 
e profundidade. 

Os olhos da coruja-buraqueira são bem grandes, 

em algumas subespécies de corujas são até maiores 
que o próprio cérebro, a fim de melhorar sua efici-
ência em condições de baixa luminosidade, captan-
do e processando melhor a luz disponível.

Elas podem viver até nove (9) anos em habitat 
selvagem. Seu tamanho médio é de 23 centímetros 
e tem voo suave e silencioso. Além de sua privilegia-
da visão, a buraqueira possui uma ótima audição, 
conseguindo localizar sua presa com apenas este 
sentido.


