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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 26°
13°

7 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

22°
11°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

24º
10°

5 mm

30/4/2020 - 14h

1º Prêmio - 8.165
2º Prêmio - 0.615
3º Prêmio - 6.709
4º Prêmio - 2.457
5º Prêmio - 0.166
6º Prêmio - 8.112

30/4/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
7/5 a 13/5

Crescente
30/4 a 6/5

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Eugênio de Castro

Aviso de Licitação -
Pregão Presencial nº04/2020

O Prefeito Municipal, torna público que se encontra 
aberto o pregão presencial registro de preços nº 
04/2020, para aquisição de artefatos de cimento 
como tubos de concreto diversos tamanhos e de 
meio fio de concreto, para o município de Eugênio 
de Castro - RS. As propostas serão recebidas e 
abertas às 09:00 horas do dia 14/05/2020, Junto 
ao setor de licitações da Prefeitura. Informações 
pelo fone 553335-1022 e pelo site www.pmeuca.
com.br . Eugênio de Castro – RS, 14/05/2020.

JAIME DIONIR ZWEIGLE, Prefeito Municipal.

Notas

Saúde

Novo piso no ginásio 
municipal Marcelo Mioso

Foi concluída na última quarta-feira, dia 29, 
a colocação do novo piso da quadra do Ginásio 
Municipal Marcelo Mioso. A partir da finalização 
desta etapa, tem início o acabamento, com o li-
xamento e a pintura. O trabalho está sendo rea-
lizado pela empreiteira Edificadora Catarinense. 

Além do novo piso, que conta com sistema 
de amortecimento de impactos, será realizada a 
implantação de uma nova iluminação de Led. O 
investimento é de R$ 538 mil.

Na terça-feira, 28, o prefeito Jacques Barbosa 
visitou a obra. Acompanhado do secretário mu-
nicipal de Planejamento, José Carlos Ferraz e do 
ex-secretário municipal de Turismo, Esporte, 
Lazer e Juventude, Vando Ribeiro de Souza.

Jacques lembrou que além do novo e moderno 
piso, a nova iluminação irá melhorar as condições 
do ginásio para a realização de eventos. “Além 
da quadra, também estamos investindo na ins-

talação de uma nova e moderna iluminação com 
tecnologia Led, garantindo mais luminosidade e 
economia na conta de energia elétrica”.

O prefeito também destacou que os recur-
sos para a obra foram conquistados por meio de 
emenda parlamentar do deputado federal Darcí-
sio Perondi (MDB), numa articulação feita com a 
participação do ex-secretário Vando. 

O Ginásio Marcelo Mioso passa por uma nova 
remodelação. A praça de esportes ficou fechada 
por um longo período e foi reaberta na gestão do 
ex-prefeito Eduardo Loureiro após uma ampla 
reforma. Na época, o prefeito Jacques Barbosa 
era secretário municipal de Obras e Serviços Ur-
banos. “É um equipamento muito importante 
para a realização dos eventos esportivos e cul-
turais da nossa cidade, sediando competições 
e promoções como a inter-regional do Enart”, 
exemplifica Jacques.

O investimento é de R$ 538 mil e foi conquistado por meio de uma emenda parlamentar. 
Além do piso, será instalada uma infraestrutura de iluminação de led no ginásio

Fernando Gomes

A empresa santo-angelense Alumisul Debacco 
efetuou na manhã desta quarta-feira, 29, a doa-
ção de 50 protetores faciais para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). 

O empresário Fernando Debacco apresentou 
o equipamento ao prefeito Jacques Barbosa, des-
tacando que os protetores são produzidos com o 
material chamado Pet Premium Cristal pela Sin-
gular Recortes a Laser, setor que funciona junto à 
Alumisul Debacco.

“O produto é recortado e possui gravações a 
laser. Iniciamos a produção para manter a in-
dústria em atividade e, também, para auxiliar na 
prevenção ao Coronavírus”, destaca Fernando. O 
empresário frisou que também foram doados ou-
tros 50 protetores para o Hospital Santo Ângelo.

Pet Premium Cristal
Fernando Gomes
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Com investimento de R$ 3,9 milhões, 68 
faixas serão fiscalizadas por câmeras e leitores 
de placas de veículos

Mobilidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Roda-
gem (DAER) – vinculado à Secretaria de Logística e 
Transportes (Selt) – assinou nesta segunda-feira (27/4) 
o contrato com a empresa Perkons para a instalação de 
controladores de velocidade em sete rodovias gaúchas. 
No total, 68 faixas de tráfego serão monitoradas por 16 
câmeras e 16 dispositivos com leitores de placas.

Os equipamentos - conhecidos como pardais - serão 
instalados em até 60 dias após a ordem de início dos ser-
viços, que deve ainda nesta semana. A fiscalização ele-
trônica acontecerá nas rodovias ERS-030 (Osório - Tra-
mandaí), ERS-040 (Viamão - Pinhal), ERS-122 (Portão 
- Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo - Rolante), 
ERS-240 (São Leopoldo - Montenegro), ERS-389 (Osó-
rio - Torres) e ERS-453 (Venâncio Aires - Tainhas).

O secretário Juvir Costella reforça a relevância dos 

dispositivos para a segurança dos usuários de rodovias. 
“Trata-se de uma ação importantíssima para assegurar 
aquilo que consideramos nossa missão maior: preservar 
a vida das pessoas e educar para um trânsito respon-
sável”, afirma. “É uma diretriz do governador Eduardo 
Leite, portanto determinamos celeridade para que a as-
sinatura dos contratos fosse realizada tão logo fossem 
resolvidas as etapas da licitação e os trâmites judiciais.”

Aproximadamente R$ 3,9 milhões serão investidos 
na operação e manutenção dos equipamentos - valor 
32% menor do que estava previsto no Pregão Eletrôni-
co 450/19. Além da economia, a licitação traz aparelhos 
com funções diferenciadas, como a tecnologia OCR – si-
gla em inglês para “optical character recognition”.

“Serão aparelhos capazes de registrar as placas dos 
veículos, cruzando essas informações com o banco de 

dados de outros órgãos estaduais. Poderão contribuir, 
por exemplo, para identificar veículos roubados”, desta-
ca o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino.

Segundo o dirigente, a expectativa é de que em 
breve seja assinado um novo contrato com a empresa 
Fiscal Tech, que receberá R$ 1,9 milhão para moni-
torar 25 faixas com nove câmeras e nove dispositivos 
com leitores de placas. Os equipamentos serão insta-
lados em sete rodovias: ERS-135 (Passo Fundo - Ere-
chim), ERS-324 (Passo Fundo - Nova Prata), ERS-342 
(Ijuí - Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo - Tio Hugo), 
RSC-287 (Montenegro - Santa Maria), RSC-470 (Nova 
Prata - Bento Gonçalves) e ERS-122 (São Vendelino - 
Farroupilha).

Os contratos possuem vigência de 24 meses, po-
dendo ser prorrogados por igual período.

Divulgação DAER

Daer também contratará a empresa Fiscaltech para monitorar 25 faixas de tráfego 

Daer assina 
contrato para 
instalação 
de pardais 
em rodovias 
Gaúchas

“Nada será como 
antes” afirma o diretor 
acadêmico da URI

O Dia da Educação foi escolhido 
em 28 de abril quando terminava o 
Fórum Mundial de Educação reali-
zado em Dakar, Senegal, no ano de 
2000. Neste Fórum ficou estabelecido 
o compromisso dos países de levar a 
educação básica e secundária a todas 
as crianças e jovens do mundo.

A data foi instituída por líderes de 
164 países – incluindo o Brasil – e sim-
boliza o compromisso dessas nações 
com o desenvolvimento da educação 
até 2030, incentivando a construção 
de valores para uma sociedade justa e 
saudável.  

A URI SANTO ÂNGELO
Com mais de 50 anos de história, a 

URI Santo Ângelo oferece ensino para 
cerca de quatro mil estudantes nos ní-
veis básico, de graduação, mestrado e 
doutorado, e entre os mais de 20 cur-
sos de graduação, prepara especifica-
mente para a docência em Pedagogia, 
Educação Física, Matemática e Ciên-
cias Biológicas.

Na opinião do Diretor Acadêmico 
da URI Santo Ângelo, doutor Marcelo 
Stracke, “o Dia Internacional da Edu-
cação, pode ser uma excelente oportu-
nidade de reflexão para pais, alunos, 
educadores e sociedade. Em função 
da pandemia do COVID 19, o acesso à 
Educação de forma globalizada, sofreu 
profundas transformações. 

“Diante desta situação as aulas pre-
senciais foram proibidas por decretos 
possibilitando à URI tão somente mi-
grar de forma imediata para as aulas 
no formato on-line em tempo real, 
por meio de diferentes plataformas, 
tais como ambiente de apoio ao ensi-

no, Google Meet, Google Classroom, 
dentre outros. Os professores ficam à 
disposição para orientações, procedi-
mentos e esclarecimentos no horário e 
turno das aulas presenciais, pelos am-
bientes virtuais utilizados na Universi-
dade com produção de conhecimento 
de forma colaborativa e dinâmica. Os 
alunos passaram a ter acesso gratuito 
a ferramentas do google for education 
que permitiram que a URI de Santo 
Ângelo não parasse nenhum dia de 
aula letivo”. 

Para o diretor, “esta pandemia 
nos traz a reflexão de que precisamos 
de uma comunidade colaborativa 
e fortalecida como o melhor cami-
nho para a resolução deste momento 
emergencial, e que isto seja cultivado 
como princípio de cidadania de forma 
continuada pela sociedade! Neste mo-
mento precisamos destacar que a força 
coletiva e a versatilidade de docentes, 
discentes e funcionários da URI é con-
tagiante. Com toda a certeza podemos 
afirmar que evoluímos muito e nada 
será como antes. É possível refletir so-
bre quais foram as metas alcançadas 
até agora e o que ainda pode ser feito 
para buscar avanços.

“Temos a convicção de que as res-
postas não são simples, mas ajudam a 
delinear um caminho no qual a valori-
zação da educação seja peça-chave da 
construção de uma sociedade humana 
e repleta de equidade e respeito aos di-
reitos humanos. Finalizo com a frase 
do Pedagogo Paulo Freire: “Educação 
não transforma o mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas transformam 
o mundo”.

Educação

Doutor Marcelo Stracke afirma que a pandemia propõe a reflexão de 
que precisamos de uma comunidade colaborativa e fortalecida como 
o melhor caminho para a resolução deste momento emergencial

Mosaico elaborado a partir de estudos mediados pele rede mundial de computadores



530 de abril de 2020
Marcos Demeneghi

Alimentos 
da merenda 
escolar são 
convertidos 
em refeição 
familiar 

Assistência social

Recursos da merenda escolar foram usados 
para a confecção de kits de alimentos que 
serão distribuídos aos familiares dos alunos. 
As 2340 cestas básicas chegaram em Santo 
Ângelo na última terça-feira, dia 28

Duas carretas contendo 2340 kits alimentares 
chegaram a Santo Ângelo, na guarnição do Exér-
cito Brasileiro representado pelo 1º BCom. Estes 
alimentos foram adquiridos com os recursos da 
merenda escolar que seria ofertada nas Escolas 
Estaduais pertencentes a 14ª Coordenadoria Re-
gional de Educação. Na terça-feira, dia 28, Rosa 
Maria de Souza, coordenadora regional de educa-
ção, acompanhada da diretora do departamento 
de educação, Sandra Grassel, recepcionaram os 
kits e contaram com a colaboração dos militares.

No ato da chegada os militares ajudaram com 
a infraestrutura de recepção e separação dos lotes 
que já estão sendo destinados para 33 escolas da 
rede estadual de educação pertencentes a regio-

nal da 14ª coordenadoria. 
Cada educandário será responsável pela dis-

tribuição dos alimentos para as famílias dos alu-
nos que mais necessitam de ajuda neste momento 
de afastamento social imposto pela pandemia de 
COVID 19. 

Esta é uma ação que está ocorrendo em todo 
o Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos são 
provenientes do Governo estadual (R$ 9 mi-
lhões), e do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), com recursos na ordem de R$ 
12,7 milhões. A medida beneficia as famílias dos 
estudantes que deixaram de comparecer às esco-
las a partir da suspensão das aulas presenciais, 
como medida de enfrentamento ao Covid-19.

O QUE TEM NAS CESTAS 
E QUEM GANHA? 

Os kits foram montados com 24 quilos de gê-
neros alimentícios, entre os itens distribuídos, 
estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, 
farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite 
em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha 
em conserva. 

A distribuição e escolha das famílias está se-
guido critérios técnicos estabelecidos pelo Gover-
no Federal em ações que beneficiam famílias em 
situação de vulnerabilidade social, como as que 
constam no cadastro do programa Bolsa Família 
e que estão inscritas no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico).

Os kits chegaram terça-feira, dia 28 e o trabalho de separação contou com a colaboração de Militares do 1ºBCom

Comunicação social 1º BCom
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 ficam na região
resultados

Nossos

Nossos resultados vão além do financeiro. A gente faz a diferença ao financiar 
negócios locais, promover a inclusão financeira, proporcionar desenvolvimento 
social, oferecer um atendimento próximo e distribuir resultados. É assim que 
ajudamos o Gelson e o Sandro, a Nelsi, o Gilson e a Cornélia, os estudantes e 
educadores do Programa A União Faz a Vida e os nossos mais de 144 mil 
associados a crescerem com a sua região. 

Estudantes e educadora 
Programa A União Faz a Vida

Nelsi Kleinert 
Associada Sicredi União RS

Gilson e Cornélia Preiss 
Associada Sicredi União RS

Gelson e Sandro Perius 
Associados Sicredi União RS

Quer saber mais sobre como geramos resultados? Acesse:

/sicrediuniaors

sicrediuniaors.com.br
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Barreiras 
sanitárias tentam 
conter o COVID 19

COVID 19

Passageiros vindos de Porto Alegre, 
São Paulo, Uruguaina, Passo Fundo fo-
ram abordados em seu desembarque 
na rodoviária de Santo Ângelo. Agentes 
da secretaria de saúde do Município, 
militares do 1º BCom e a Força Tática 
da Brigada Militar participaram desta 
ação que iniciou na terça-feira, dia 28 
e deve seguir no feriadão de 1º de maio. 

A iniciativa foi proposta depois que o 
primeiro caso de COVID 19 foi confirma-
do no município de Santo Ângelo, tanto 
com o teste rápido, quanto pelo Labora-
tório Central LACEM, no dia 28 de abril. 

O QUE É FEITO NA BARREIRA 
Nestas ações de barreira sanitária 

são realizadas a desinfecção de todo 
o ambiente, desde os sanitários até os 
bancos e maçanetas das portas da ro-
doviária. A temperatura corporal dos 
passageiros que desembarcam é medi-
da com um termômetro a lazer e tam-
bém respondem um questionário para 
compor um banco de dados sobre o es-
tado de saúde e informações comple-
mentares de circulação e mobilidade. 

Na ação acompanhada pela repor-
tagem, os passageiros que chegaram 
de Uruguaiana, Itaqui, Vacaria e Passo 

fundo, na faixa horária das 16h às 18h, 
passaram por estes procedimentos 
com o auxílio dos militares e agentes 
de saúde da Secretaria Municipal. 

Caso um passageiro apresente 
temperatura corporal acima de 38° 
é encaminhado à Unidade de Pronto 
Atendimento para mais verificações 
sobre o seu estado de saúde. 

Segundo o comandante do 1º B Com, 
tenente coronel Eugênio Correa de Souza 
Júnior, que estava presente na operação, 
esta ação realizada na Estação Rodovi-
ária de Santo Ângelo, acompanhada de 
frequente higienização da área física da 
mesma, permanece durante o feriadão 
do Dia do Trabalhador. “Estaremos dan-
do atenção maior aos ônibus que chegam 
a Santo Ângelo, vindos dos estados de 
São Paulo e Santa Catarina, da região 
metropolitana de Porto Alegre, da pró-
pria capital gaúcha, da fronteira-oeste e 
norte do estado gaúcho”, explica.

As medidas tentam mitigar a cir-
culação de pessoas com o Coronavírus 
no município e evitar a contaminação 
descontrolada no município. Também 
serão realizadas barreiras sanitárias 
nos acessos à cidade. No entanto, são 
barreiras pontuais e não há uma pre-
sença permanente nestes portões de 
acesso ao município.

O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 iniciou novas ofensivas 
de contenção do vírus. Entre as iniciativas está a barreira sanitária 

realizada nos portões de acesso ao município
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Para o pagamento da folha de 
abril o Governo do Estado anun-
ciou que será adotado novamente 
o pagamento por grupos e parce-
las. O primeiro pagamento quin-
ta-feira 30, com a quitação do 
grupo de servidores que recebem 
líquido até R$ 1,1 mil (12,9% dos 
vínculos). 

O próximo pagamento está 
previsto para o dia 11 de maio, 
com a quitação do grupo de ser-
vidores que recebe líquido até 
R$ 1,5 mil (26,6% dos vínculos). 
Quem recebe acima deste valor 
terá seu salário quitado no siste-
ma de parcelas. Segundo o Tesou-
ro do Estado, o primeiro depósito 
deve acontecer no dia 12 de maio, 
no valor de R$ 1,5 mil.

Os demais pagamentos serão 
confirmados pela Secretaria da 
Fazenda até 12 de maio. 

O governo prevê a queda na 

receita de maio. Segundo esti-
mativas da secretaria, as perdas 
de arrecadação de ICMS no pró-
ximo mês estão previstas, hoje, 
em cerca de R$ 900 milhões, com 
queda de 30% sobre os valores 
planejados anteriormente à crise. 
Somente no mês de abril, a perda 
está sendo confirmada em R$ 750 

milhões para todos os tributos e 
R$ 588 milhões a menos só no 
ICMS.

13º SALÁRIO
A quarta parcela do 13º salário 

de 2019 será depositada aos ser-
vidores do Poder Executivo tam-
bém nesta quinta-feira (30/4).

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Perdoar. Esse verbo é transitivo direto para coisas e 

transitivo indireto para pessoas ou também pode ser tran-
sitivo direto para pessoas? Há gramáticos defendendo que, 
em linguagem formal e que vale em concursos, deve-se usar 
o verbo perdoar como transitivo indireto para as pessoas, ha-
vendo, nesse caso, uso da preposição – perdoei ao Saulo, per-
doei à Maria – e como transitivo direto para coisas, usando-
se, nesse caso, além de algumas outras classes de palavras, 
artigo e numeral – perdoei os impropérios, perdoei as ofen-
sas, perdoei três injúrias. Outros gramáticos, porém, e igual-
mente de peso, entre os quais Celso Pedro Luft, dizem que o 
verbo perdoar pode ser usado como transitivo direto também 
para pessoas. Como prova do que dizem, citam exemplos de 
escritores clássicos renomados que assim o usaram nas obras 
literárias que escreveram. Um escritor clássico antigo – Luís 
Vaz de Camões – diz “levemente o perdoa”. E um escritor 
clássico moderno, para encurtar a lista, Machado de Assis, 
diz “perdoei-o”. 

Esse tipo de regência do verbo perdoar é mais comum e 
de domínio popular, e não ofende, de forma alguma, a elegân-
cia da regência verbal dele na linguagem formal antiga, hoje 
ainda em uso. Pessoalmente, no uso regencial desse verbo, 
permaneço ao lado do segundo grupo de gramáticos. Amar é 
verbo transitivo direto tanto para pessoas e divindades quan-
to para coisas – amo o próximo, amo a terra missioneira, amo 
Deus. Quando se refere a Deus, porém, o verbo amar admite 
a preposição a, chamando-se, nesse caso, de transitivo direto 
preposicionado – amo a Deus. E, no arremate, eis um texto 
que escrevi usando esses dois verbos. 

Quem ama perdoa, quem perdoa ama
Foi Jesus Cristo – não eu nem você, pobres mortais – 

quem pediu e mandou que o ofendido perdoasse ao ofensor, 
não só ao amigo, ao conhecido, mas também e principal-
mente ao inimigo.Tinha razão inteira para pedir e mandar 
que o ofendido fizesse essa ação alicerçada no amor, na hu-
manidade, na divindade, na simplicidade, na humildade, na 
verdade. Tem de perdoar ao ofensor, mesmo que não de 
frente a frente, mas de longe, espiritualmente, e rezar por ele 
dia a dia.

Vejam-se algumas das razões desse pedido e desse am-
oroso mandar de Jesus Cristo. Dói fundo o corpo, a alma e 
o espírito de quem não perdoa e de quem não é perdoado. 
Corpo, alma e espírito de quem não perdoa e de quem não é 
perdoado têm como que um espinho dentro ou um caruncho 
roendo-os dia e noite. Sentem inesgotáveis fontes amaras de 
inquietudes, insatisfações, tristezas, melancolias, ansiedades, 
desgraças, doenças. Portam e suportam uma existência insos-
sa, infeliz, longe da perfeição, da evolução, mergulhada em 
angústias, em trevas.

Assim, perdoar é uma ação humana e divina em graus 
máximos. Uma ação que aperfeiçoa e santifica o corpo, a alma 
e o espírito de quem se perdoa, de quem perdoa e do próximo 
perdoado. Uma ação que mostra com nitidez o sinal de que 
aquele que perdoa é e quer continuar sendo um dos filhos 
mais íntimos de Deus e um dos irmãos e seguidores mais sin-
ceros de Jesus Cristo. Uma ação que traz incontáveis bênçãos 
e gáudios do Céu. Uma ação, enfim, que revela no perdão de 
quem perdoa, dentro e fora deles, o amor a Deus, ao próximo 
e a si. Quem ama, pois, perdoa, quem perdoa ama.

Servidores do Estado 
receberão parcelado

Mobilidade

Folha de abril começa a ser paga dia 30, com divulgação de calendário parcial

Pandemia e atraso 
na obra da sede 
da ASLE levam 
à prorrogação 
do Concurso de 
Poesias

Literatura

Por aprovação unânime das manifestações dos membros integrantes, a ASLE alterou a data 
do edital relativo ao concurso, prorrogando as inscrições por 60 dias a partir de 1º de maio

A Academia Santo-angelense de Letras - ASLE, 
iniciou, em 8 de janeiro de 2020, a construção de sua 
sede própria, na Rua Florêncio de Abreu, junto ao 
complexo cultural do município. Com o objetivo de 
marcar esta conquista, foi lançado o Concurso Cultu-
ral de Poesias, com tema e categoria livres, sem dis-
tinção de idade e aberto a brasileiros e estrangeiros.

Inicialmente com inscrições abertas até o dia 1º de 
maio, o limite da data de inscrições do concurso foi 
alterado em função de atraso na obra, também gerada 
pela pandemia do coronavírus. Por aprovação unâ-
nime das manifestações dos membros integrantes, a 
ASLE alterou a data do edital relativo ao concurso, 
prorrogando as inscrições por 60 dias a partir de 1º 
de maio. 

Cada participante poderá inscrever até três poe-
sias (de até 40 versos) escritas no idioma Português 
ou Espanhol. A inscrição estará aberta até dia 1º de 

julho de 2020, valendo a data de postagem no correio 
ou da remessa via internet, com taxa de R$ 50,00 por 
poesia, a ser depositado em conta específica no Banco 
do Brasil, agência 0138-4, CC 50156-5, em nome de 
Girvani Poeta Seitel, vice-presidente da ASLE.

Uma Comissão Avaliadora da ASLE está desig-
nada para este Concurso para a análise das obras, 
devendo selecionar as 15 melhores para premiação e 
publicação na Revista Talento nº 3. Os três primeiros 
lugares receberão R$ 200,00, 300,00 e 500,00 ao 3º, 
2º e 1º lugares respectivamente, além de exemplares 
da Revista Talento e o Troféu Sede da ASLE.

A divulgação e a premiação serão realizadas du-
rante o ato inaugural da sede própria, assim como 
o lançamento da Revista talento nº 3. Informações 
mais detalhadas sobre o Concurso de Poesias Troféu 
Sede podem ser encontradas no regulamento comple-
to, postado em: pt-br.facebook.com/acade

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Aviso de Alteração do Edital de Pregão Presencial 
12/2020; Objeto: Aquisição de veículo tipo Van 
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Alteração: Fica alterada a descrição do objeto 
licitado. Fica posterga a data de abertura. Protocolo 
dos envelopes: até às 09 horas do dia 15/05/2020; 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações 
no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua 
Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-
0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O 
edital poderá ser acessado através do sítio www.
santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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PENALIZAÇÃO

Geral

Entenda 
as regras 

para o uso 
obrigatório 

de máscaras 
de proteção

O uso obrigatório de máscaras de proteção buco 
facial é uma das medidas do decreto 3.908/2020,  
assinado pelo prefeito Jacques Barbosa, e passa a  
valer a partir do dia 1º de maio. Esta medida foi 
tomada como forma de prevenção e para minimizar 
o contágio da população pelo COVID 19.

Devem usar a máscara os proprietários e funcio-
nários de estabelecimentos comerciais, industriais, 
prestadores de serviços, industriais, e da construção 
civil com funcionamento autorizado. Todas as pes-
soas que frequentarem o interior de igrejas, templos, 
academias, restaurantes, lanchonetes e similares. 

Devem usar máscaras os trabalhadores e usuá-
rios do transporte coletivo urbano e individual de 
passageiros (táxi e por aplicativos) em circulação 
no município; e servidores públicos municipais, 

em sua jornada de trabalho também deverão usar 
máscaras.

É proibida a circulação de pessoas sem a más-
cara nas repartições públicas do município e o usu-
ário sem proteção não terá acesso aos serviços de 
transportes.

De acordo com o secretário, o decreto ainda não 
obriga a utilização de máscara para circulação nas 
vias de Santo Ângelo, preservando o direito cons-
titucional do cidadão de ir e vir, mas recomenda 
o uso para conter a propagação do novo Corona-
vírus no território do município. “É um momento 
delicado em que todas as medidas de proteção são 
recomendadas, principalmente entre os grupos 
de risco, mais suscetíveis ao vírus”, afirmou Jorge 
Meirelles Corrêa. 

Marcos Demeneghi

Pessoas e estabelecimentos que descumpri-
rem as determinações do decreto estão sujeitos 
à penalização com aplicação multa, interdição 
total ou parcial da atividade e cassação dos al-
varás da empresa. 

As multas foram fixadas em R$ 150 aos esta-
belecimentos e as pessoas que circularem no in-
terior dos locais sem a devida proteção. “Infringir 
determinação do Poder Público adotado para 
impedir a introdução ou propagação de doença 
contagiosa e desobediência à ordem legal são 
crimes previstos no Código Penal”, alertou. 

Para denúncias relacionadas ao descum-
primento das regulamentações do decreto 
3908/2020, está disponível o telefone 9 9707 
1919, com atendimento 24 horas. 

O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 
iniciou novas ofensivas de contenção do vírus. 

Entre as iniciativas está a barreira sanitária 
realizada nos portões de acesso ao município

População enfrenta fila com mais de um quarteirão na Caixa 
Econômica Federal e usa a máscara de proteção facial
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O OneNote é o bloco de anotações digital que for-
nece um local único para todas as suas anotações e in-
formações, onde tudo o que você precisa lembrar e ge-
renciar na sua vida em casa, no trabalho ou na escola.

No OneNote, seus blocos de anotações nunca 
ficam sem papel. É fácil reorganizar, imprimir e 
compartilhar, e você pode pesquisar rapidamen-
te todas as anotações para que possa localizar as 
anotações mesmo se esquecer de onde elas foram 
colocadas. O melhor de tudo é que você pode arma-
zenar seus blocos de anotações online e acessá-los 
em qualquer um dos seus dispositivos.

1. Organização
O OneNote é versátil e se adapta às preferências 

de anotações 
de qualquer 
pessoa. Você 
pode organizar 
cadernos digi-
tais por seções 
e páginas de 
uma maneira 
que faça senti-
do para você. 
Alguns gostam de organizar informações com base 
no tempo; Semana 1, Semana 2, Semana 3, etc. Ou-
tros gostam de organizar por conteúdo; Capítulo 1, 
Capítulo 2. Capítulo 3, etc. Outros simplesmente 
juntam tudo em uma pilha com pouca ou nenhuma 
organização, o que é uma opção igualmente válida 
no OneNote.

2. Acessando, colaborando e compartilhando 
conteúdo

As anotações não precisam mais ser uma ex-

periência passageira ou solitária. Com tecnologias 
como o OneNote, os professores podem ajudar os 
alunos a aprender muito depois do término das au-
las. As notas persistem ao longo do tempo e podem 
ser consultadas frequentemente para revisão e en-
tendimento mais profundo.

Você pode acessar notas facilmente e compar-
tilhá-las com outros alunos para contribuir juntos 
quase em tempo real por meio da colaboração en-
tre colegas. As anotações podem ser sincronizadas 
automaticamente com o OneDrive e acessadas a 
partir de um laptop, tablet ou celular, muito tempo 
após a conclusão da lição. É como ter sua própria 
cópia de todas as notas já disponíveis, de qualquer 
dispositivo que possa entrar on-line, a qualquer 
hora e em qualquer dia do ano.

Espero que essa dica do uso OneNote possa tra-
zer benefícios para o seu dia a dia.

andre@escolabigmaster.com.br

Zoom não é igual
a Microsoft Teams

André Ruschel

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$ 790.000,00, RECEBE APTO, CARRO NO NEGÓCIO E 
FINANCIA DIRETO.
2-CASA COM TERRENO 12X28, 140M², R$ 298.000,00.
3- CASA NOVA, 150M², OK FIN, R$ 330.000,00, RECEBE APTO, 
TERRENO, ÁREA RURAL, PARCELA DIRETO.
APARTAMENTOS:
1-APTO NOVO, SACADA E CHURRASQUEIRA, GARAGEM, R$ 
170.000,00 OU R$ 70.000,00 E ASSUME PARCELAS, RECEBE 
CARRO NO NEGÓCIO.
2-APTO COM ELEVADOR, 03 VAGAS DE GARAGEM, R$ 
450.000,00.
3-APTO, CENTRO COM 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 COMERCIAL TERREA, NOVA, CENTRO R$ 280.000,00.
TERRENOS
1-TERRENO ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ESCRITURADO 12X30, R$ 
55.000,00.
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.
LOCAÇAO 
- KIT NET CELSO FERNANDES R$ 550,00 COM ÁGUA E LUZ 
INCLUSA.
-KIT NET GASPAR MARTINS R$ 500,00

-CASA NICOLAU LEITE OLIVEIRA, 03 DORMITÓRIOS, R$ 660,00
-CASA, 03 DORMITÓRIOS, R$ 850, CENTRO
-CASA  DE FUNDOS CENTRO, 03 DORMITÓRIOS, R$ 600
-APTO COHAB, GETULIO VARGAS, R$ 450,00
-SALA COMERCIAL PROX AABB, R$ 1300,00
-SALA COMERCIAL CENTRO, R$ 1000,00
-SALA COMERCIAL EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL, R$ 
1200,00
-SALA COMERCIAL CENTRO, R$ 1000,00
-KIT NET CENTRO, ANTUNES 2272 R$ 550,00
-CASA NERI CAVALHEIRO, R$ 490,00
-APTO COHAB, GETULIO VARGAS, R$ 650,00
-SOBRADO COM GARAGEM PROX A COCA COLA, R$ 500,00
-CASA COM PISCINA E QUIOSQUE, R$ 2800,00
-CASA, RUA DOS ANDRADAS, CENTRO, R$ 1300,00
-CASA, RUA 1° DE MAIO,  R$ 800,00

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

Trabalho: esteio e base do organismo social
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

O maior esteio da vida de uma pessoa, depois da fa-
mília, é sem dúvida o trabalho. Pelo trabalho nos projeta-
mos junto à sociedade e é ele que nos referencia entre os 
diferentes segmentos da estrutura social. Aos nos firmar-
mos em uma profissão, passamos a ser conhecidos como o 
doutor, o engenheiro, o contador, o bancário, o jornalista, 
o professor e assim por diante. De acordo com cada pro-
fissão, instituímos um perfil pessoal e profissional e é esse 
que nos mobiliza para uma atuação efetiva no mercado de 
trabalho e no mundo das culturas. Dessa forma, tornamo-
-nos a “mola-mestra” da conjuntura social, com cada um 
de nós fazendo a sua parte e contribuindo para manter vivo 
todo esse organismo que dá vida à sociedade.

Mas esse profissional, que alimenta o organismo so-
cial, é o mesmo que sofre as mais duras e altas penalida-
des. Quando nos reportamos mais especificamente à classe 
média, à qual pertence a maior parte dos trabalhadores, 
vemos que é a classe mais severamente atingida pelo alto 
contingente de taxas e de impostos que recaem sobre as 
costas dos trabalhadores.

Ganhando um pouco mais do que apenas o estrita-
mente necessário para sua manutenção e da família, in-
cluindo despesas básicas, como alimentação, moradia, 
saúde, educação e transporte, o trabalhador médio vê “esse 
pouco mais” se diluir em impostos e mais impostos. Os 
valores, que poderiam se reverter em pequenos benefícios 
e melhorias de qualidade de vida, como investimentos na 
residência ou em melhores planos de saúde, escorrem de 
suas mãos, caindo em outros espaços e instâncias, muitas 
vezes indo parar nas sarjetas inescrupulosas de quem sem-
pre dá um jeitinho de levar vantagem em tudo.

Alguns leitores devem estar pensando que estou sendo 
muito repetitiva em relação a esse assunto. E estou mesmo. 
Não canso de me indignar com essa situação que nos mas-
sacra e que nos tira o que de direito é nosso. Pagar impostos 
é justo e ninguém se nega a cumprir tal obrigação. Mas vejo 
(e essa é uma opinião minha) que a carga tributária não 
deveria ser tão alta a ponto de se tornar um entrave na vida 
dos trabalhadores, onerando suas condições financeiras e 
inclusive interferindo nas possibilidades de investimentos 
que poderiam ter.

Neste dia do trabalhador, pouco temos a comemorar. 
Quem está empregado, estabilizado em uma profissão (as-
sim como eu), não comemora porque vê os frutos de seu 
trabalho alimentando a ferocidade do leão, que neste caso 
não é o Leão que nos estimula ao Leonismo. Quem está 
empregado, mas ganhando pouco ou vivendo “na corda 
bamba” do emprego ou mesmo se sentindo instável na vida 
profissional, também não tem motivos para soltar rojões. 
E quem está desempregado muito menos. Esses podem 
aproveitar o dia para se dedicarem à oração e para acender 
velas, pois do jeito que a economia está se apresentando 
no atual cenário brasileiro, a tendência é de que a situação 
piore, sem expectativas de melhora.

Não há, pois, como viver o Dia do Trabalho sem con-
siderar tais aspectos. Se “o trabalho dignifica o homem”, 
é preciso que os homens possam fazer do seu trabalho um 
esteio a seu favor e a favor de uma vida plena de dignida-
de. Rever a carga tributária, abrir mais postos de trabalho, 
incentivar políticas de valorização do trabalhador, estabe-
lecer justiça tributária em relação ao imposto de renda são 
medidas que podem se instituir como indicativos para tor-
nar a vida profissional melhor para todos. Vida profissional 
garantida e segura deve se traduzir como esteio e base para 
que a vida pessoal e familiar se solidifique cada vez mais, 
contribuindo dessa forma para a solidificação da estrutura 
e da organização social.

COVID 19

COVID 19 causa a primeira 
morte em Santo Ângelo 

Caminhoneiro notificado como positivo para o novo Coronavírus, faleceu na manhã 
desta quinta-feira no Hospital Santo Ângelo

O caminhoneiro Milton Mar-
tins de Oliveira, 39 anos, resi-
dente no Bairro Neri Cavalheiro, 
que havia sido notificado como 
positivo para o novo Coronaví-
rus na última terça-feira (28) 
pelo Laboratório Central de Saú-
de Pública do Rio Grande do Sul 
(LACEN/RS) e se encontrava 
internado na Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI) do Hos-
pital Santo Ângelo (HSA) desde 
a sexta-feira (24), faleceu vítima 
da COVID-19, agravada por ou-
tras comorbidades. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde, o Comitê Temporário de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
(CTECOV), e a 12ª Coordena-

doria Regional de Saúde (CRS), 
confirmaram que Santo Ângelo 
registrou na manhã desta quinta-
-feira (30), a primeira morte por 
contágio pelo novo Coronavírus. 

O motorista havia retornado 
recentemente do Estado de São 
Paulo, chegando a Santo Ângelo 
no dia 21 de abril, feriado nacio-

nal, onde procurou atendimen-
to na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), apresentando 
sintomas gripais e febre. Após a 
consulta, o paciente foi encami-
nhado para o isolamento domi-
ciliar. Com a piora no estado de 
saúde, retornou à UPA na quinta-
-feira (23), data em que foi trans-
ferido para a internação no HSA, 
onde foi realizando o teste rápido 
tendo a subnotificação como ne-
gativo. Na sexta-feira (24) foi in-
ternado na UTI. No sábado (25), 
testou positivo para a COVID-19, 
com exame confirmado pelo LA-
CEN na terça-feira (28). 

A vítima era casada e pai de 
duas filhas, de 18 e 15 anos. 
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Nesta edição publicamos na íntegra o 
Balanço de Demonstrações Contábeis 

2019, da Associação Hospital de 
Caridade de Santo Ângelo.


