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Gestores, servidores e estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia Farroupilha, Campus Santo Ângelo, produzem obra literária alusiva aos cinco 
anos de presença e atuação na região das Missões
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 25°
6°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

25°
8°

14 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

19º
7°

10 mm

30/5/2020 - 14h

1º Prêmio - 1.008
2º Prêmio - 2.823
3º Prêmio - 0.280
4º Prêmio - 9.461
5º Prêmio - 7.143
6º Prêmio - 0.715

30/5/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
5/6 a 12/6

Crescente
30/5 a 4/6

Notas

O Sicredi União RS destinou R$ 246.622,20 
para o Hospital Santo Ângelo (HSA) por meio 
do Programa “Fundo Social Sicredi União RS”. A 
motivação foi a necessidade de aquisição de equi-
pamentos, medicamentos e insumos no combate 
à pandemia na Região das Missões.

O prefeito participou da formalização desta 
doação e salientou que o repasse é “um investi-
mento significativo e extremamente necessária 
para este momento que estamos enfrentando 
uma pandemia”.

Estiveram presentes na solenidade de repasse, 
além do prefeito Jacques Barbosa, o presidente 
do Sicredi União, Sidnei Strejevitch, o diretor Ad-
ministrativo do HSA, Marcelo Borges, os gerentes 
da agência Sicredi União da Getúlio Vargas, Ivan 
Carlos Marmitt Hentges, da Andradas, Rodrigo 
Jahn Marostega, do Bairro Pippi, Elisângela Cris-
tina Pelisson Nedel, o consultor hospitalar, Ede-
mar Paula da Costa, e o assessor de direção do 
HSA, Fermino Zucoloto Batista.

Sicredi União RS faz 
repasse ao HSA

A URI é a promotora do I Fórum Integra-
do de Tecnologias - I FIT, destinado aos cursos 
de Ciência da Computação e Engenharias Civil, 
Elétrica, Mecânica, Produção, Química e Ali-
mentos, de todos os campi da URI.

O evento acontecerá de 1º a 6 de junho, com 
palestrantes  da IBM (Estados Unidos), Ne-
tflix (Canadá), HZG (Alemanha), WEG (Bélgi-
ca), Jaguar Land Rover (Inglaterra), Case New 
Holland (Itália), ABB (Suécia), Whrilpool (Es-
tados Unidos), Infineon (Alemanha), McGee 
Group (holdings) Ltda Company (Inglaterra), 
além de profissionais de empresas, universida-
des e centros de pesquisa da África do Sul e Por-
tugal e de diversos estados do Brasil.

As inscrições são gratuitas e sugere-se uma 
doação em dinheiro que será revertida total-
mente ao Hospital Santo Ângelo, para o enfren-
tamento da pandemia de COVID-19. As doações 
poderão ser realizadas na semana de realização 
do evento.

Durante o evento também será realizada 
uma campanha de recolhimento de roupas e 
agasalhos, que serão destinados à Central do 
Bem.

As inscrições para o evento ficarão abertas 
até as 12h do dia 1º de junho, no link uricer.edu.
br/eventos

Palestrantes de 10 
países no I FIT

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos (SMOSU) sestá trabalhando no asfalta-
mento da Rua Major Tarquino de Oliveira, com 
extensão de 220 metros, entre as ruas São João e 
Missões, malha viária que interliga os bairros Su-
buski, Boa Esperança e Rosenthal.

Informações do secretário interino de Obras e 
Serviços Urbanos, Larri Holsbach, dão conta de 
que várias frentes de trabalho são mantidas, em 
especial nos setores de iluminação pública e de 
melhorias nas condições de mobilidade.

Nesta semana, segundo o secretário, também 
estão patroladas e encascalhadas a Rua Pinheiros, 
no Bairro Haller, com 400 metros de extensão, e a 
Rua Olívio Tonetto, no Bairro São Carlos. 

Obras nas ruas

Retrato Cotidiano

Linha divisória de orientação do fluxo de 
veículos é feita em Santo Ângelo com o auxí-
lio de um veículo. É o SLM 2040, movido a 
diesel. Trata-se de um triciclo que possui dois 
tanques de armazenamento de tinta com ca-
pacidade para 100 litros cada que faz a mar-
cação na via pública com um jatos de pressão 
por onde a tinta é ejetada. 

O retrato cotidiano foi realizado na terça-
-feira, dia 28, quando dois servidores públicos 
realizam a regulagem e alinhamento do veí-
culo para a demarcação na Rua Marques do 
Herval, próximo a Praça Pinheiro Machado. 

Este veículo é de utilização do Departa-
mento Municipal de Trânsito (DMT) desde 
novembro de 2018 na demarcação de faixas 
de segurança, rótulas, faixas tracejadas e con-
tínuas, pintura de meio-fio, entre outras. 

Conheça os tipos e cores das divisórias 

existentes e recomendadas pelo Código Brasi-
leiro de Trânsito:

LINHAS DIVISÓRIAS DE FLUXOS 
OPOSTOS: Deve ser na cor amarela, contí-
nua ou segmentada.

LINHAS DIVISÓRIAS DE FLUXO NO 
MESMO SENTIDO (MÃO ÚNICA): Este 
é o caso da Rua Marques do Herval onde os 
servidores faziam o trabalho é na cor branca, 
contínua ou segmentada.

LINHAS DE BORDO - separam a pista do 
acostamento ou calçada - na cor branca ou 
amarela.
LINHA DE CONTINUIDADE (NO MES-
MO SENTIDO DA VIA) - na cor branca ou 
amarela.

Seção de Comunicação Social do 1º B Com

Triciclo simplifica a 
criação de sinalização 

horizontal nas ruas 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA, 
CAMPUS SANTO ÂNGELO: 
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE

       O presente livro divulga o trabalho e a 

missão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), 

Campus Santo Ângelo, com a educação pública, 

gratuita e de qualidade.

      Os capítulos que compõem a obra 

confirmam a seriedade e o compromisso de 

toda a comunidade com a promoção de 

projetos e ações que asseguram a educação 

integral, o desenvolvimento dos estudantes em 

todas as suas dimensões.  

      Testemunhar o trabalho de formação 

realizado no IFFar, Campus Santo Ângelo, é o 

objeto desta obra. 

              No Brasil, a educação é direito de todos!

        Neste contexto, o IFFar, Campus Santo 

Ângelo, compromete-se em ofertar a educação 

superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada em educação 

profissional e tecnológica, nas diversas 

modal idades  de  ens ino,  com base  na 

associação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos. 

Eliane de Lourdes Felden
Doutorado em Educação. Docente no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha – Campus Santo Ângelo. 

Adilson Paz Stamberg
Doutorado em Administração. Docente no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Ângelo. 

Ângela Pawlowski
Doutorado em Botânica. Docente no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – 

Campus Santo Ângelo.

Karlise Soares Nascimento
Mestrado em Computação. Docente no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha – Campus Santo Ângelo.

Livro conta a história de 
implantação do IFFar 

na região das missões
Gestores, servidores e estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo, produzem 
obra literária alusiva aos cinco anos do IFFar na região das Missões. 

A versão digital já está disponível no site da instituição e o livro físico 
será lançado no retorno às atividades letivas presenciais

Acesso ao livro digital: bit.ly/livroiffarsan, ou www.iffarroupilha.edu.br/santo-angelo 

Ensino

O livro intitulado “Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus  Santo Ân-
gelo: compromisso com a educação pública, gratuita 
e de qualidade” tem como objetivo socializar com a 
comunidade local e regional o compromisso do IFFar 
com a formação profissional e cidadã, alinhada à mis-
são da instituição de promover educação profissional, 
científica e tecnológica, apoiada no ensino, na pesquisa 
e na extensão.

Os organizadores desse primeiro livro são as pro-
fessoras Dra. Eliane de Lourdes Felden, Dra. Ângela 
Pawlowski, Ma. Karlise Soares Nascimento e o atual 
Diretor Geral do IFFar Campus Santo Ângelo, docente 
Dr. Adilson Paz Stamberg. 

A obra é dedicada a todos os que acreditam na força 
da educação como caminho para a construção de uma 
sociedade justa e democrática. 

Em especial, expressa um agradecimento: à Co-
missão de implantação do Instituto Federal Farroupi-
lha, Campus Santo Ângelo, pelo empenho e dedicação; 
à magnífica reitora do Instituto Federal Farroupilha, 
Carla Comerlato Jardim, pelo apoio e investimentos no 
Campus Santo Ângelo; aos primeiros Diretores Gerais 

do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ânge-
lo, professor César Eduardo Stevens Kroetz e professora 
Rosane Rodrigues Pagno, bem como suas respectivas 
equipes diretivas, pela persistência e entusiasmo em dar 
início a essa importante Instituição; aos gestores e servi-
dores do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo 
Ângelo, pelo compromisso e pelos esforços empreendi-
dos no cotidiano para consolidar uma educação pública, 
gratuita e de qualidade; aos alunos do Instituto Federal 
Farroupilha, Campus Santo Ângelo, e respectivos fami-
liares que acreditam no trabalho de formação oferta-
do pelo IFFar; a toda comunidade local e regional que 
confia e valoriza o trabalho dessa Instituição de Ensino 
como lugar de formação cidadã e profissional.

ABORDAGEM
A produção reúne vários capítulos em que é apre-

sentado um conjunto de relatos de ações, projetos e 
trabalhos concretizados no IFFar visando registrar e 
divulgar as experiências exitosas realizadas na insti-
tuição. Os capítulos, em geral, expressam a história de 
implantação do IFFar na região das missões; o traba-
lho da comissão de implantação do IFFar, incluindo o 

depoimento de alguns participantes; práticas, projetos 
e realizações dos Cursos Técnico em Enfermagem, Téc-
nico em Estética; Técnico em Manutenção e Suporte 
em Informática; Técnico em Agricultura; Curso Supe-
rior de Sistemas para Internet; Curso Superior de Li-
cenciatura em Computação.

Igualmente  há uma valiosa abordagem de temá-
ticas interdisciplinares, que resultaram de projetos de 
ensino, de pesquisa e de extensão, bem como a socia-
lização de importantes políticas do IFFar, entre elas: a 
gestão e organização administrativa do IFFar; o apoio 
permanente à inovação tecnológica; à oferta de progra-
mas de Cursos de Pós-graduação; aos investimentos 
para a permanência e êxito dos estudantes;  ao com-
promisso com a democratização do ensino superior.

O lançamento da obra irá ocorrer após as autori-
dades da área da saúde, liberarem o retorno às ativi-
dades letivas presenciais, em data a ser divulgada nos 
meios de comunicação. Por outro lado, informamos 
que a obra já está disponível no site da instituição, com 
acesso livre para a leitura pela comunidade interna e 
externa do IFFar.

Texto: Professora Dra. Eliane L. Felden

SAIBA MAIS SOBRE O IFFAR SANTO ÂNGELO

O Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, é uma instituição 100% gratuita 
que oferta cursos em diferentes modalidades: 

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS: Administração, Agricultura, Manutenção e 
Suporte em Informática e Estética (PROEJA). Cursos destinados para quem deseja 
cursar o Ensino Médio juntamente com um Curso Técnico. 

CURSOS SUBSEQUENTES (para quem já concluiu o ensino médio): Técnico em 
Enfermagem. 

ENSINO SUPERIOR:  O acesso ao ensino superior também é oportunizado pelo IFFar, 
Campus Santo Ângelo, a partir dos seguintes cursos: Curso Superior de Licenciatura em 
Computação; Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão do Agronegócio; Curso Superior de Tecnologia em Estética e 
Cosmética.

Mais  informações  sobre  a  instituição  acesse: https://www.iffarroupilha.edu.br/
santo-angelo, ou faça contato, pelo telefone: (55) 3931-3900

O Instituto Federal Farroupilha de Santo Ângelo também está nas redes sociais, no 
Facebook e Instagram: @iffarsan

Os gestores convidam a comunidade para uma visita ao campus.  Todos serão bem 
vindos! (Após a Pandemia) -  Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS, Brasil. 
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Lions Clube Centro e Léo Centro realizaram 
campanhas como: “Saúde de todos, missão de 
cada um”, Torne-se 100% mel em tudo o que 

faz”, “Pão solidário”, entre outras

Integrantes do Lions 
realizam ações solidárias 
criativas em Santo Ângelo

Solidariedade

Integrantes do Lions de Santo Ângelo multiplicaram 
as ações de solidariedade neste período de afastamen-
to social. No último mês realizaram quatro ações com 
focos criativos. A Presidente do Lions, Lurdes Bassani, 
relembra que a pandemia não mudou o lema do Lions 
que é Servir, além disso, a presidente reconhece que 
toda ajuda se consolida com o trabalho de muitas mãos 
e aproveita para agradecer a colaboração, tanto do inte-
grantes do clube, quanto da comunidade. 

PROTETORES FACIAIS
Uma das iniciativas do LD-4 foi a entrega de 200 

Protetores Faciais (face shields)ao Hospital Santo Ânge-
lo. A ação foi um modo que os integrantes do Lions en-
contraram para agradecer os profissionais de saúde que 
estão na primeira linha de enfrentamento da pandemia. 

TORNE-SE 100% MEL 
EM TUDO O QUE FAZ

Por meio da campanha para o Dia das Mães “Tor-
ne-se 100% mel em tudo o que faz” foi possível 
entregar 100 potes de Mel e Flores, distribuídos nos 3 
Lares de Idosos: Izabel Oliveira, Universina e Suzana 
Wesley.

“SAÚDE DE TODOS, 
MISSÃO DE CADA UM”

O Lions distribuiu 130 kits de higiêne (sabão líqui-
do, sabão em barra e sabonete) compondo a campanha 
“Saúde de Todos, Missão de cada Um”, Os com-
panheiros do clube uniram-se ao projeto “ser Mão, Ser 
Amor” que é uma parceria com a INBS (Igreja Nacional 
Batista) e a ASPOMM (Ass. Dos Servidores Policiais de 
Santo  Ângelo) no projeto MARMITEX que serve em 
média 100 refeições dia, distribuídas a desempregados 
e toda a situação de infortúnios. Já atingiu a marca de 
3.100 Marmitex.

ENXOVAIS PARA BEBÊS
Nesta semana foram entregues no Hospital Santo 

Ângelo, para serem distribuídos às mamães, enxovais 
(kits) confeccionados pelos integrantes Lions Clube 
Centro. A priorização será para aquelas mães que se en-
contram em vulnerabilidade social decorrente de vários 
fatores.

“Saúde de Todos, Missão de cada Um”

Enxovais entregues no Hospital Santo Ângelo

“Torne-se 100% mel em tudo o que faz”

No último dia 15 de maio, uma decisão 
do Superior Tribunal de Justiça concluiu que 
todos os produtores rurais, pessoas físicas ou 
jurídicas, que tinham contratos de crédito rural 
assinados antes de março de 1990 e quitados 
após esta data, com correção pela caderneta 
de poupança, terão direito à restituição dos 
valores pagos a maior. O julgamento foi resul-
tado de recurso apresentado pelo Banco do 
Brasil na Ação Civil Pública que discutia a de-
volução dos valores relativos ao Plano Collor 
nos financiamentos rurais.

De acordo com a decisão do STJ na ação 
de abrangência nacional, os produtores en-
quadrados nesta situação – incluídos os que já 
tiverem quitado os pagamentos, renegociado 
ou continuado devendo valores ao banco – 
poderão ingressar com medida judicial indivi-
dual contra o Banco do Brasil e/ou a União para 
reaver valores pagos a maior.

Para entrar com a medida judicial, o produ-
tor rural deve anexar a cópia da cédula rural, 
de preferência com os demonstrativos dos 
pagamentos. Caso não disponha de tais docu-
mentos, poderá substituir por cópia do regis-
tro da cédula, obtida no Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca da agência bancária na 
qual realizou o financiamento.

Especialmente neste momento delicado, 
em que a atividade econômica está fragilizada 
e a renda de muitas famílias, comprometida, 
deixamos o alerta aos produtores rurais en-
quadrados nesta situação a fim de que bus-
quem fontes seguras de informação e assesso-
ramento, necessárias para resguardar os seus 
direitos. 

*Frederico Buss e Cláudia Sampaio, sócios 
do Escritório Hein, Buss & Sampaio Advogados 
(hbs.adv.br)

Devolução de 
diferenças nos 
financiamentos 

rurais

*Frederico Buss e Cláudia Sampaio, sócios do Escritório 
Hein, Buss & Sampaio Advogados (hbs.adv.br)
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“Ela tinha no olhar o encantamento da 
vida! No coração a plenitude do amor! E 
acreditava na beleza da vida, nos sonhos 
e na esperança de permanecer entre nós. 
Se despediu deste mundo e 
de momentos não vividos. 
Mas a vida continua e nós realizaremos 
seu sonho novo que é estar com Deus e 
ouvir nossas orações como prova de nosso 
grande amor por ela ...”

Convidamos para se unirem às orações 
nas Missas:

Sábado - 30.05, 17hs.
Facebook: Irmãs Carmelitas Santo Ângelo.
Domingo - 31.05 - 8h30min.
Facebook: Joáo Berthier
Instagram: Sagrada Familia Santo 

Ângelo - RS
Antecipadamente agradecemos.

Ana 
Carolina 
(Linck)
Zimmer

1 ANO DE 
FALECIMENTO DE

Empreendedorismo

Bella Casa 
Interiores 
inaugura 

com peças 
exclusivas 

para 
ambientes 

internos

Peças decorativas e funcionais 
para compor ambientes internos de 
residências são a paixão de Andreia 
Fiorin Pianesso. Na última segunda-
-feira, dia 5, ela inaugurou a Bella 
Casa, uma loja especializada em obje-
tos decorativos, arranjos permanen-
tes, poltronas, aparadores, quadros 
e uma infinidade de opções para de-
corar interiores e deixar a casa com a 
personalidade de cada família. 

A empreendedora revela que perce-
beu nos clientes a tendência de renova-

ção e a carência de oferta neste setor.
“Queremos trazer o belo para den-

tro de nossas casas, buscamos cada 
vez mais compor ambientes com ob-
jetos que tem a nossa identidade, que 
valorizem o lugar que moramos, como 
inserir uma plantinha, trocar um vaso, 
personalizar um cômodo ou cantinho 
do ambiente”, explicou Andreia ao falar 
do hábito das pessoas e da proposta da 
Bella Casa. 

Andreia era proprietária da loja 
Arte do Papel, na qual, já ofertava 

produtos artesanais, cartonagem, pre-
sentes, entre outros objetos para de-
coração de festas. Foi atuando neste 
universo que percebeu a necessidade 
de ofertar novidades na área de de-
coração de ambientes, foi assim que  
nasceu a Bella Casa. Uma loja que 
pretende dar suporte ao sonho de de-
coração daquelas pessoas que querem 
deixar a casa com mais identidade. 
Andreia também lebra que os  arqui-
tetos podem encontrar o que precisam 
para seus clientes na loja. 

Ele explica que a loja é bem varia-
da, pois cada pessoa tem o seu estilo e a 
intenção é atender a todos os públicos. 
Poltronas, pufes, aparadores, penden-
tes, arranjos permanentes, colares de 
mesas, cachepots mesas de centro de 
canto e muitos objetos decorativos.  

Andreia convida a todos para uma 
visita na loja. O novo espaço é dedica-
do à decoração de ambientes em Santo 
Ângelo e está localizado na Rua Mar-
ques do Herval, 965, esquina com a 
Rua Bento Gonçalves.

Localizada em diagonal a sede social do Clube Gaúcho a Bella Casa inaugurou na última segunda-feira, dia 26. Um empreendimento da 
santo-angelense Andreia Fiorin Pianesso que percebeu a necessidade de incrementar as opções de oferta no campo da decoração de ambientes 

Andreia Fiorin Pianesso iniciou um empreendimento comercial no ramo da decoração de ambientes. 

Marcos Demeneghi
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

LIONS UNIVERSITÁRIO EM AÇÃO
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

Com a chegada do frio se intensifica o sentimen-
to de abandono de milhares de pessoas que vivem à 
margem de todo o processo social. Sem uma renda 
fixa que lhes permita viver um pouco mais decen-
temente, inúmeras famílias enfrentam o inverno da 
Região Sul, tendo de sobreviver a ele sem as míni-
mas condições de moradia, vestuário, saúde, ali-
mentação...

Devido à falta desses elementos básicos de so-
brevivência ao ser humano, é comum sermos inter-
pelados em dias terrivelmente frios – em que nos re-
fugiamos ao redor de lareira e aquecedores, usando 
roupas quentes e outros similares – por crianças e 
adultos que exibem seus pés em pequenos chinelos, 
vestindo não mais que uma roupa que lhes cubra o 
corpo.

É comum, também, pensarmos que esse não é 
um problema nosso. E viramos nossas costas aque-
cidas, deixando a busca de alternativas e soluções 
para aqueles que julgamos serem os responsáveis 
por tão grave questão. E, lavadas nossas mãos, vol-
tamos ao aconchego de nossos lares, para nos refu-
giarmos das frias temperaturas que decoram nossos 
dias de inverno.

E assim, infelizmente, esquecemos que as di-
ferenças que até hoje persistem entre os homens, 
dividindo-os em camadas sociais tão distantes uma 
das outras, se terminam pela nossa frágil condição 
humana.  O frio que sentimos é o mesmo frio que 
um miserável sente, pois, afinal, o vento, a geada, a 
chuva não tem preconceito nenhum. Sendo assim, 
fechar os olhos a problema social tão grave torna-se 
uma atitude extremamente mesquinha. Ainda bem 
que, por trás dessa mesquinhez, existem aqueles 
que se engajam em ações comunitárias.

Hoje temos muitas instituições e grupos de pes-
soas dedicadas a campanhas, cujo objetivo é o de 
prestar auxílio aos mais necessitados. Nesse contex-
to destaco os Clubes de Lions (em especial o Lions 
Universitário) que têm se destacado nesse sentido, 
levando a solidariedade a quem mais precisa e dan-
do sua contribuição para o combate ao frio e ao de-
sespero de muita gente.

O Lions Universitário é incansável na sua mis-
são de viver e promover a solidariedade. De mangas 
arregaçadas, o clube continua firme na sua nobre 
missão de servir desinteressadamente, procurando 
sempre levar ajuda a quem passa por situações de 
necessidades. Esse é um trabalho que merece aplau-
sos e reconhecimento e que serve de referência para 
mais ações solidárias que possam contribuir para 
um mundo melhor.

Para quem utiliza um smartphone com 
o sistema operacional Android realmente 
existe uma gama de possibilidades muito in-
teressantes no dia a dia de um profissional. 
Na última semana estive conversando com 
um profissional da área da saúde que relata-
va a difícil usabilidade que ele tinha quando 
precisava inserir um novo contato de um co-
lega ao estar usando o seu notebook, ou seja, 
nesse caso ele precisava pegar seu smartpho-
ne para inserir essa informação. Realmente 
a tecnologia evolui de forma gigantesca que 
nem mesmos os especialistas conseguem 
acompanhar, mas hoje irei mostrar como é 
simples de estar usando seu notebook para 
consultar, adicionar ou remover contatos da 
lista do seu smartphone.

1) Acesse sua conta do Gmail, a mesma 
que você utiliza no seu smartphone ( www.gmail.com)

2)  Clique no ícone conforme imagem > localize Contatos

Veja nesse exemplo onde estou adicionando um 
contato usando meu notebook, e esse novo conta-
to já será adicionado a minha lista de contatos do 
smartphone. Claro, tudo isso está integrado!

Resultado no smartphone.

Você ainda teria várias outras pos-
sibilidades como exportar, importar, 
imprimir entre outras possibilidades.

andre@escolabigmaster.com.br

Criando e gerenciando contatos da agenda do 
seu smartphone através do seu computador

André Ruschel

O Plano de Prevenção a Alagamentos está em execu-
ção em Santo Ângelo pelo Governo Municipal. O projeto 
é efetivado para manter a drenagem da água da chuva 
de modo mais eficiente no munícipio.

A etapa em andamento é uma das maiores do pla-
no, está composta por 620 metros de rede de drenagem 
pluvial e um investimento de cerca de R$ 800 mil. Esta 
infraestrutura é necessária para garantir o escoamento 
das águas das chuvas da área central, da Rua 25 de Ju-
lho, entre a Rua Marechal Floriano e o ponto final de 
destinação até o Rio Itaquarinchim. 

O prefeito Jacques Barbosa, o secretário municipal 
do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros e o di-
retor da pasta, Antônio Cardoso, estiveram no final da 
tarde de quinta-feira, 28, acompanhando os trabalhos 
de construção da maior cobertura de rede pluvial em 
execução dentro do Plano de Prevenção a Alagamentos. 

Para o prefeito, uma obra importante para a infraes-
trutura do município, que aumenta a capacidade de va-
zão do sistema de drenagem, solucionando alagamen-

tos que persistiam ao longo de décadas. “É uma obra 
enterrada, de pouca visibilidade, mas de fundamental 
importância para a infraestrutura urbana e para a quali-
dade de vida da população que deixa de conviver com os 
transtornos. Estamos fazendo o que tem que ser feito”, 
assinalou Jacques. 

Jacques disse também, que a rede vai garantir a efi-
ciência na condução das águas das chuvas de grande 
parte do centro da cidade. O prefeito lembrou que o pla-
no está sendo executado em diferentes pontos da cida-
de, contemplando diversos bairros e o centro. “Estamos 
investindo mais de R$ 2 milhões na eficientização da 
rede pluvial de Santo Ângelo. Foram construídos mais 
de cinco quilômetros de rede em pontos suscetíveis a 
alagamentos”, concluiu.

Na visita às obras, o chefe do Executivo disse que o 
Governo Municipal irá continuar elaborando projetos e 
buscando recursos para a viabilização de obras de me-
lhoria na infraestrutura urbana com reflexos positivos 
para a sociedade.

Infraestrutura urbana 

Está em construção uma obra para drenar a água da chuva de setores do centro 
da cidade, próximos da Rua 25 de Julho, a tubulação é de 620 metros de extensão

Município investe R$ 
800 mil para evitar 

alagamentos urbanos

Fernando Gomes
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