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Retrato Cotidiano

Seção de Comunicação Social do 1º B Com

Notas

Construção do novo
CAPS Infantil

Está autorizada a abertura de processo licitatório para a construção de um novo, amplo e
moderno Centro de Atenção Psicossocial Infantil
(CAPS I) em Santo Ângelo. O novo espaço será
construído em área na zona sul da cidade, e está
orçado em cerca de R$ 800 mil com estrutura
aperfeiçoada para atender crianças e adolescentes com a necessidade de tratamento da saúde
mental.
Conforme levantamento da SMS, parte dos
recursos orçamentários destinados às obras do
CAPS I estão reservados, somados os valores de
emenda parlamentar (R$ 300 mil), do Governo
Federal, do Estado e do Município, no entanto, é
preciso um complemento de R$ 150 mil, que deverá ser captado em outras fontes da União.

Soldados no
combate ao
Aedes aegypt
O 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com)
está apoiando diversas ações em prol da saúde
pública, tanto no combate ao Novo Coronavírus (Covid-19), quanto a Dengue. Nesta semana, dias 19 e 20, também apoiou a Prefeitura
Municipal de Entre-Ijuís/RS nas ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A equipe da Vigilância em Saúde e os mi-

litares do 1º B Com realizaram a missão de
vistoriar residências e terrenos, bem como, a
campanha de conscientização e orientação da
população. A ação também visa reduzir a possibilidade de outras endemias, que podem sobrecarregar a estrutura de Saúde, preservando
assim, leitos no contexto do combate à pandemia da Covid-19.

Consultoria em gestão
empresarial gratuita
A ITEP Jr. é uma empresa
júnior de consultoria em gestão
empresarial vinculada ao curso
de Engenharia de Produção da
UFSM. Formada por jovens guiados pela vontade empreendedora
de transformar realidades, uma
das integrantes é a santo-angelense Gabriela Godoy, que explica a
possibilidade de empreendedores
de nossa cidade se inscreverem na
mentoria.
O grupo atua nas áreas de Gestão Estratégica, Gestão Econômi-

co-Financeira, Gestão da Produção e Gestão de Processos. As
mentorias procuram impulsionar
resultados de empresas por meio
de soluções personalizadas, com
foco em um relacionamento próximo com nossos clientes.
“Queremos disseminar conhecimento para micro e pequenas
empresas e desta forma somar,
para juntos, acendermos uma luz
no fim do túnel.”
Mais informações e inscrições
podem ser acessadas nos seguin-

Gabriela Godoy

tes endereços eletrônicos: http://
conteudo.itepconsultoria.com/
mentoriaitepjr
Link site ITEP Jr.: https://
www.itepconsultoria.com/

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora
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6º Prêmio - 9.824
22/5/2020 - 18h

Até o fechamento
da edição não havia
sido divulgado o resultado da extração
da loteria.

Fases da Lua
Nova
22/5 a 29/5

Crescente
30/5 a 4/6

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
AVISO DE LICITAÇÕES
- Aviso do Edital de Pregão Presencial nº.
21/2020 – Objeto: Registro de preços de madeiras
e prego. Protocolo de Propostas: até 9 horas do
dia 05/06/2020. 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
- Aviso do Edital de Pregão Presencial nº.
22/2020 – Objeto: Registro de preços de divisórias
e vidros. Protocolo de Propostas: até 9 horas do
dia 09/06/2020. 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
- Aviso do Edital de Pregão Presencial nº.
23/2020 – Objeto: Registro de preços de banners
e afins. Protocolo de Propostas: até 9 horas do
dia 10/06/2020. 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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Artur
Hamerski
artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Pois nas semanas de quarentena por causa do coronovírus no mundo a expressão de língua falada e escrita mais utilizada entre as pessoas ligadas às áreas de
saúde e de comunicação foi a de fique em casa. Cabe
salientar, de saída, que na palavra quarentena está o
numeral quarenta que sofreu e sofre, tal qual o vírus
esse, mudanças, no caso da expressão em tela, mudanças de significado. Eis três significados de quarentena: um, que contém o número quarenta, período
de quarenta dias; dois, período de isolamento de passageiros e animais portadores ou possíveis portadores
de doenças contagiosas; e três, período em que uma
pessoa deve ficar afastada de certa atividade.
Posto isso, esses significados meramente de língua
portuguesa e de outras línguas querem trazer, mesmo
que em síntese nesta tira de jornal, alguns outros significados abarcando o poder econômico, político e cultural. E só para recordar, no poder cultural estão, entre
outras dezenas de fontes, escolas, igrejas e mídias. Esses alguns significados, carecendo talvez uns mais que
outros de limpezas semânticas para serem precisos ou
mais precisos, verdadeiros ou pelo menos verossímeis,
encontram-se aqui, propositadamente, finalizados
por pontos de interrogação. Cabe, pois, a cada leitor
e a cada leitora buscar de cada um dos significados a
seguir postos e expostos, querendo e tempo tendo, os
porquês, os serás mesmo, ou seja, a veracidade, a exatidão, a verdade.
Os poucos governantes do mundo, mas multibilionários, que têm e detêm há séculos e a cada nova década mais nas mãos o poder todo econômico, político
e cultural de todos os países, acaso não fizeram e não
estão fazendo dos governantes dos países uns simples
títeres, uns bonecos, uns robôs, e quebrando as economias dos países, forçando-lhes as bancarrotas totais?
Acaso não estão atrasados em pelo menos cinco anos
na implantação da nova ordem mundial? Acaso para
eles a humanidade, principalmente os bilhões de pobres e miseráveis, não passa de lixo e estorvo?
Acaso para eles a criação e os efeitos do coronavírus no mundo não foi um primeiro teste de poder
total e de mostra tal que fez governantes e governados
de todos os países ficarem de joelhos, como se fossem escravos, para eles e para o poder deles? Acaso
depois deste teste bem-sucedido eles não apressarão
outros testes, bem-sucedidos todos, um atrás de outro,
como, por exemplo, um novo vírus mais letal que o
coronavírus para fazer o que o coronavírus não fez, ou
seja, exterminar dois terços da humanidade, ou mais,
deixando na Terra apenas quinhentos milhões de pessoas, os mais ricos, sãos e capazes?
Assim, acaso eles não estão apressados em ter, ver
e gozar na Terra não só uma nova e única moeda, um
novo e único poder econômico, político e cultural, uma
nova e única religião, enfim, uma nova ordem mundial, mas também um novo e único deus, antônimo de
Deus, dois em um, ou seja, o anticristo e a besta, ambos
multibilionários, paizões ídolos das prosperidades, dos
prazeres exclusivamente carnais e mundanos, tendo e
detendo poderes absolutos, desumanos e satânicos, inclusive sobre a vida e a morte dos que não os adorarem
e idolatrarem com o chipe 666?

Economia

Procom inicia campanha:
“É no acordo que
sairemos mais fortes”
Procon de Santo Ângelo integra a Campanha estadual para estimular a
negociação entre consumidores e fornecedores
Neste mes de maio foi lançada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Alergs), por meio da
Associação Gaúcha de PROCONs Municipais
(AGPM), a campanha que visa estimular a conciliação entre consumidores e fornecedores neste momento que o mundo enfrenta
os reflexos da pandemia do
novo coronavírus.
PRIMEIRA FASE DA
CAMPANHA
Neste primeiro momento a campanha será
digital e traz o slogan “É
no acordo que sairemos
mais fortes”. As empresas
poderão acessar uma plataforma online, onde haverá um
campo para adesão. Quem participar receberá um selo. As empresas,
após assinarem o Termo de Adesão, vão descrever ações efetivas de negociação com clientes,
informando no futuro os efeitos dessa medida.
SEGUNDA FASE DA CAMPANHA

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões
EDITAL DE LEILÃO 01/2020
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES, representado
pelo Prefeito Municipal, ALDI MINETTO, TORNA PÚBLICO
que realizará Leilão de bens inservíveis, a ser realizado no dia
18/06/2020, às 10 horas, na Secretaria de Obras e Viação –
Garagem Municipal, Rua São Joao, s/nº - Vitória das Missões/
RS, mais informações pelo telefone 55 3614-4112, no horário
das 07h30m às 13h30m, ou com a Leiloeira no 55-3332-8613,
site www.cargneluttileiloes.com.br.
Vitória das Missões, 22 de Maio de 2020.
ALDI MINETTO
Prefeito Municipal

O PROCON distribuirá banners, folders, cartazes
e um manual de boas práticas com dicas de negociação.
O coordenador do PROCON Ricardo
Montes de Jesus afirma que a campanha, além de contribuir para a
minimização dos conflitos, fortalece um entendimento que
o PROCON de Santo Ângelo
sempre teve de ‘harmonizar
as relações de consumo’,
respeitando a vulnerabilidade ou hipossuficiência do
consumidor.
Para o Diretor de relações institucionais do PROCON, Valter Portalete, “a intenção da AGPM é justamente
evitar conflitos e o colapso do judiciário, buscando o equilíbrio e bom
senso em um cenário que atinge a todos.
Ao final desta pandemia, precisamos sair de forma
positiva, e uma delas, é compreender que no acordo
somos mais fortes”.
A AGPM reúne 87 Procons no Rio Grande do Sul.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº: 07/2020
O Município de Vitória das Missões torna público que às
09:00, do dia 03 de junho de 2020, na Prefeitura, o Pregão
nº 07/2020 para Aquisição de Óleo Hidráulicos e Óleos
Lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Vitória das Missões - RS. Edital
no site www.pmvm.rs.gov.br e informações pelo fone: (55)
3614-4112.
Vitória das Missões, 22 de Maio de 2020.
ALDI MINETTO
Prefeito Municipal
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Divulgação Cmt 7° RPMon

Segurança

Em 24h policiais
apreendem crack,
três quilos de
cocaína e sete
quilos de maconha
As abordagens foram feitas na BR 285 e na zona urbana
de Santo Ângelo, o que resultou em prisões e apreensão
de maconha, cocaína e crack. O trabalho coordenado foi
realizado em conjunto entre as polícias
Por meio de um trabalho integrado
entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Canil do 7º
RPMon e da DRACO de Santa Rosa
foi realizada uma operação na última
quinta-feira, dia 21 e resultou em prisões e a apreensão de droga.
A ABORDAGEM
Na BR-285 em trecho próximo
do município de Bozano um casal foi
abordado, eles vinham da região metropolitana em direção à Santa Rosa, a
dupla foi parada e diante no nervosismo do motorista, o veículo e o casal foram levados ao Posto da PRF em Ijuí.
No local, os policiais realizaram
uma vistoria detalhada no automóvel,

Uma mulher e outro menor guardavam 1kg de cocaína e mais de 7 kg de maconha
Comunicação Social da P.F./SA

identificando um compartimento oculto em que a droga estava escondida.
Os dois foram conduzidos à Polícia
Federal em Santo Ângelo, onde foram
ouvidos, indiciados por tráfico de drogas e posteriormente encaminhados
ao sistema prisional.
ABORDAGEM DA BRIGADA MILITAR EM SANTO ÂNGELO
Outra ação foi realizada ontem, dia
22 às 06 horas. Durante uma abordagem policial a brigada militar de Santo
Ângelo realizou a prisão de uma mulher e a apreensão de uma menor de
idade, com elas foi encontrado um
quilo (1kg) de cocaína e mais de sete
quilos (7 kg) de maconha.
Compartimento oculto onde foi encontrado dois quilos de cocaína e crack
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Quedas d’água

Marcos Demeneghi

Uma queda
d’agua com
identidade
Publicamos hoje a 9ª (nona) matéria da
série “Quedas d’água”. Entre as cascatas
que retratamos, três são mais conhecidas
e identificadas pelos moradores: A cascata do Comandaí, a cascata do Itaquarinchim e hoje relatamos alguns detalhes da
Cascata da Casusa. As outras seis quedas
que mostramos não possuem nome e são
desconhecidas da maioria, mesmo as encontradas na zona urbana do município
Na localidade de Rincão dos Moscon, interior de Santo Ângelo, RS,
existe uma típica área úmida (aqui na
região chamamos de banhado) onde a
água se acumula no solo e dá origem a
um curso hídrico que percorrerá menos de um quilômetro até empreender
uma queda de aproximadamente sete
metros de altura.
O curso deste córrego segue em
direção ao Rio São João e quando
vence 750 metros, junta-se a ele. Da
nascente à foz o riacho não possui
mais do que dois quilômetros, mas é
espaço suficiente para contribuir com
a manutenção da flora deste lugar e
proporcionar momentos de contem-

Caminho pavimentado com acessibilidade até cascata

Queda d’água da Casusa

plação e lazer para os moradores de
Santo Ângelo.
A CASCATA DA CASUSA
A queda inspirou a criação da sede
campestre da CASUSA - Casa dos Subtenentes e Sargentos de Santo Ângelo,
esta área foi adquirida em 14 de maio
de 1976, portanto, faz aniversário neste mês. A Casusa em sua origem era
exclusivamente formada por militares, mas atualmente é mista, ou seja,
composta também por 50% de associados civis.
Além da área de camping com
quiosques, piscina e vestiários usada,
principalmente nas temporadas de

Infraestrutura para a balneabilidade e recreação

verão, um dos principais atrativos da
sede campestre da CASUSA é a cascata. Inclusive foi implantado no acesso
até esta queda d’água um corrimão e
escadas para facilitar a descida dos associados que aproveitam o potencial
hídrico do lugar em dias quentes.
Na base da queda foram realizadas
algumas intervenções para qualificar
os aspectos de balneabilidade, uma
piscina se forma com algumas barreiras edificadas que permitem mais ou
menos acúmulo de água.
A vazão deste curso hídrico não é
expressiva, quando comparada a de
outros rios, mas é perene e mesmo
com a seca registrada no sul do Brasil

no final de 2019 e início de 2020, permaneceu ativa.
ACESSO
Tendo como ponto de partida a
Catedral Angelopolitana, esta queda
d’água está à cinco (5) quilômetros de
distância e são necessários 12 minutos
de carro, ou 20 minutos de bicicleta
para vencer o trajeto até a cascata da
Casusa.
Mesmo na zona rural parte da estrada é calçada e não impõe maiores
dificuldades. Como a queda d’água
está na área da associação o acesso
é permitido mediante a aquisição de
convites ou restrito aos associados da
CASUSA.
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Distanciamento social

Fabiane Guedes
Rodrigo
e Pâmela
Bergsleithner
Lazaron

A violência
contra mulheres
aumenta 30%

Em meio ao aumento de violência contra mulheres é formalizado um convênio
entre o poder público municipal e COFRON que permitirá abrigo as vítimas
Fotos da exposição “O Silêncio também é uma arma”

Ação articulada entre Governo Municipal e Coordenadoria da Mulher (CMM) permite avanços nas políticas públicas em defesa das mulheres. Foi assinado
na última quinta-feira, dia 21, um convênio envolvendo o poder público e o Consórcio Público Fronteira
Noroeste (COFRON), especializado no “abrigamento” de vítimas de violência doméstica.
A formalização do convênio foi efetivada mediante uma necessidade já existente no município e o aumento de 30% nos registros de ocorrências deste tipo,
fato que é atribuído as medidas de afastamento social
em razão da pandemia.
A assinatura foi no Gabinete do Executivo com a
presença do prefeito Jacques Barbosa, da primeira-dama Juliana Barbosa, do presidente do COFRON,
Mário Aldir Klein, prefeito de Senador Salgado Filho; da titular da Coordenadoria Municipal da Mulher (CMM), Simone Lunkes; do advogado da Procuradoria Jurídica do COFRON, Ricardo Furigo
Cechi; e da assessora jurídica da Secretaria Geral do
Município, Kayana Veronese; e acompanhado por
videoconferência pelas autoridades da segurança
pública e de profissionais envolvidos na rede de proteção à mulher.
Simone Lunkes declarou que o serviço é uma antiga aspiração da rede de proteção e que vem sendo
articulada pela atual gestão ao longo de dois anos,
superando entraves burocráticos no período. “É
uma grande conquista para as políticas públicas de
proteção à mulher, construída em conjunto com todos os setores da rede”, afirmou.
A CONQUISTA
O prefeito destacou que o abrigamento “é mais
um avanço na implementação das políticas públicas,
ofertando uma estrutura física dotada de recursos
humanos qualificados para bem acolher mulheres em
situação de risco”, assinalou Jacques.
A delegada Elaine Maria da Silva, titular da De-

O SERVIÇO
De acordo com a titular da Coordenadoria Municipal
da Mulher, Simone Lunkes, os abrigos são locais seguros
que oferecem acolhimento e atendimento integral a mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica sob risco de morte iminente. O serviço é de caráter sigiloso, onde as usuárias podem permanecer durante
a tramitação das medidas protetivas, período que poderá
ter as condições ideais para retomar o curso de suas vidas.
“O município passa a oferecer estruturas de serviço
para o melhor atendimento da mulher, vítima de violência
doméstica, contando com suporte humanizado e integral.
É um avanço para o fortalecimento de uma política que
atenda os princípios de proteção, coibindo a violência
contra a mulher preconizada pela Lei Maria da Penha”, frisou a coordenadora.

legacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM), enalteceu a empatia e sensibilidade do Governo Municipal em oferecer amparo às vítimas de
violência. “Santo Ângelo tem um trabalho diferenciado em suas políticas às mulheres”, pontuou.
A coordenadora da CMM concluiu dizendo que
o fortalecimento da rede de atendimento é uma política de governo. “O prefeito Jacques Barbosa tem
demonstrado sensibilidade nos assuntos de proteção
à mulher e vários avanços têm sido alcançados”, pontuou Simone.
Também se manifestaram em relação ao convênio
assinado pelo Executivo na videoconferência, a delegada Luciana Cunha da Silva, titular da Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente; a tenente da Brigada Militar, Andréa Patrícia Santos da Silva, representando a Patrulha Maria da Penha; a presidente do
Conselho Municipal da Mulher, Andréa da Rosa; e
Marjorie Machado, psicóloga da CMM.

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO
UNIVERSITÁRIO
LIONS
Servir desinteressadamente
Doação de cestas básicas
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza
A pandemia do coronavírus, além do gravíssimo problema
relacionado ao contágio e à CoviD-19, também traz consigo outro
sério problema como uma de suas consequências.
A necessidade de isolamento social e o fechamento de empresas, indústrias, comércio e demais organizações sociais desencadearam uma crise econômica de grandes proporções. Nesse período de “portas fechadas”, milhares de profissionais perderam seu
emprego e outros tantos tiveram brusca redução de seus salários.
Isso acarreta, consequentemente, evidente redução de gastos e até
mesmo impossibilidade de aquisição de bens básicos, incluindo
gêneros de primeira necessidade como alimentação e remédio.
Sem dúvida, esse cenário atinge em maior proporção as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Se antes
desse episódio já enfrentavam dificuldades, a tendência é que isso
se agrave de forma assustadora. É nesse contexto de evidentes desafios que entra a mão amiga do Lions Clube Universitário. Fiel
a sua missão de servir desinteressadamente, o Clube se lançou a
diferentes campanhas com o propósito de ajudar a comunidade a
enfrentar esse terrível momento.
Neste mês de maio, além de suas costumeiras ações e da confecção de máscaras, Companheiros, Companheiras e Domadoras
lançaram-se à entrega de cestas básicas. Ao todo, só na última semana, foram doadas noventa cestas básicas no bairro Leonel Brizola, contendo alimentos, kit de higiene e máscaras (confeccionadas pelas associadas do Clube). A aquisição das cestas foi feita com
recursos doados pelo SINFISCO (Sindicato dos Auditores Fiscais
da Receita Federal), ao qual o Lions faz sinceros agradecimentos
pela parceria em prol da comunidade.
Cabe destacar que o Lions Universitário recebeu, igualmente,
mais doações de alimentos por meio da Campanha Camisa 10 Golaço de Solidariedade. Até agora já tem o registro de 2.425 kg de
alimentos doados nessa campanha desde o início da pandemia. O
montante desses quilos é registrado no “Alimentômetro” existente
no site da campanha, o que legitima e afiança a parceria e o envolvimento do Lions Universitário na Campanha Camisa 10.
O Lions Universitário agradece a todos os envolvidos nessas
campanhas, com um especial agradecimento aos Companheiros,
Companheiras e Domadoras que enfrentam o coronavírus em
nome do bem-estar da comunidade.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DIPLOMA
Eu, Jeferson Luis Noremberg Scotto, portador da cedula
de identidade n.º 2080255801, CPF 011.018.910-84,
comunico para os devidos fins, que o meu diploma do
Curso Superior de Enfermagem foi extraviado, razão pela
qual estou solicitando a expedição da 2º via. Declaro,
outrossim, que me comprometo a inutilizar o documento
anteriormente expedido, no caso de vir a ser localizado.

André Ruschel
andre@escolabigmaster.com.br

Como criar o seu
Podcast
Anchor é uma aplicação para se fazer podcasts que pertence à
Spotify, e tem a funcionalidade de facilitar a gravação de podcasts
com pessoas que não estão na mesma sala.
Assim podemos fazer podcasts juntos à distância. Para começar a
gravar, a pessoa principal tem que enviar um link com o convite para
a pessoa ou pessoas que vão participar no podcast. O convidado ou
convidados clicam no link e Anchor é a maneira mais fácil de fazer
um podcast.
É o único aplicativo que permite que você grave um podcast de
alta qualidade e o distribua em todos os lugares (incluindo Google
Podcasts e Apple Podcasts) - tudo em um só lugar.
Não é necessário nenhum equipamento sofisticado ou experiência com podcast além de ser 100% gratuito.
Como eu posso fazer um podcast no seu celular, tablet ou computador?
Você pode gravar um áudio de alta qualidade, seja com o microfone integrado do seu dispositivo ou conectando o seu microfone externo favorito, onde pode-se gravar com amigos ou colegas de trabalho,
em qualquer lugar do mundo
Outro detalhe interessante é que você pode adicionar uma varie-

dade de intervalos musicais e efeitos sonoros ao seu podcast
Compartilhando seu podcast:
Distribua facilmente seu podcast para todas as principais plataformas, (incluindo Apple Podcasts) com apenas um toque.
Qualquer pessoa que não tenha o Anchor instalado pode ouvir em
seu player de podcast favorito ou no seu perfil da Web do Anchor sem
precisar de uma conta.
Integre qualquer episódio em seu próprio site (ou integre seu
podcast e ele sempre reproduzirá o episódio mais recente)
Transforme qualquer segmento curto (qualquer coisa abaixo de 2
minutos) em um vídeo animado transcrito automaticamente
Observe na imagem que temos a opção de Convidar amigos para
participar.
Será enviado um link para seus amigos e então poderão iniciar o
podcast.
Como eu posso acompanhar os meus podcast?
Um recurso legal do Anchor é a possibilidade de ver quantas pessoas ouvem cada episódio e quais segmentos específicos são mais
ouvidos.
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