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O mal-estar dos 
agrotóxicos
UFFS, campus de Cerro Largo, divulga os primeiros resultados de uma pesquisa 
inédita nas missões sobre agrotóxico e saúde do trabalhador rural, 39% dos 
agricultores entrevistados sentem algum tipo de mal-estar como dores de cabeça, 
vômito, tontura, enjoo e dor no estômago ao manejar produtos químicos
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 23°
13°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

24°
13°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

24º
13º

0 mm

31/7/2020 - 14h

1º Prêmio - 2.726
2º Prêmio - 2.388
3º Prêmio - 3.346
4º Prêmio - 6.202
5º Prêmio - 2.596
6º Prêmio - 7.258

31/7/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
3/8 a 10/8

Crescente
27/7 a 2/8

Notas

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 33/2020 – Objeto: 
Aquisição de materiais diversos a serem utilizados em 
obras de saneamento para a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. Protocolo de Propostas: até 9 horas 
do dia 17/08/2020. 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.
Edital 034/2020 – Pregão Presencial. Objeto: 
contratação de serviço de transporte escolar para os 
itinerários 07, 08, 25 e 26 A. Protocolo dos envelopes: 
até as 09 horas do dia 18/08/2020. 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.

Retrato cotidiano

O mês de julho fechou com duas ondas de frio 
em Santo Ângelo, temperaturas que favoreceram a 
formação das tradicionais geadas. Mas o volume de 
chuva registrado em junho e julho não foi comum 
para a época, pelo contrário, bem acima da média 
histórica e o tempo continuará surpreendendo os 
santo-angelenses.  Na primeira quinzena de agos-
to teremos mais uma variações atípica, meteorolo-
gistas da MetSul preveem que será um período de 
tempo seco e com dias marcados pela amplitude 
térmica, ou seja, não haverá chuva nos primeiros 15 
dias de agosto, nas manhãs e finais de tarde sentire-
mos a queda das temperaturas, no entanto, nas de-
mais horas do dia será possível sentir temperaturas 
mais altas que o habitual para esta época do ano. 

A primeira friagem de julho foi nos dias 3 e 5 e 
mais recentemente na última quarta e quinta-feira, 
quando ocorram  formações de geadas ao amanhe-
cer. A foto do retrato cotidiano mostra uma grossa 
camada de gelo que se formou em carros e foi regis-
trada na última quinta-feira.  

Na madrugada do dia 30, a temperatura míni-
ma registrada foi 2,6°, já a menor da semana foi às 

6h 33min de quarta-feira, dia 29, quando o termô-
metro da estação meteorológica da URI registrou 
1,5°. Nesta hora a sensação térmica foi de cinco dé-
cimos negativos (-0,5°).

O mês de julho também foi chuvoso e finalizou 
com o acumulado de 467 milímetros, a última pre-
cipitação ocorrida na terça-feira, dia 28, foi de 59,6, 
praticamente 60 milímetros, a soma dos acumula-
do mês passado (junho) resultou em 416 milíme-
tros. Estes valores são bem acima da média local, 
que fica entre 100 e 200 mm nestes meses.

AGOSTO
Segundo a Metsul um padrão de bloqueio at-

mosférico resultará em um período de tempo muito 
seco no Sul do Brasil. Em áreas do Sul do país, se 
as projeções dos modelos de hoje se confirmarem, 
sequer deve chover nos primeiros 15 dias do mês. 
Como não haverá o ingresso do ar polar, a primeira 
quinzena de agosto deve ser caracterizada por tem-
peraturas muito acima da média. Na segunda se-
mana do mês o aquecimento será pronunciado com 
tardes mais quentes que o normal.

Inverno marcado por 
variações climáticas 

Marcos Demeneghi

Uma mini-quermesse será realizada neste sá-
bado, dia 1º de agosto na paróquia da Catedral 
Angelopolitana. O acesso aos produtos oferta-
dos será pela Rua Sete de Setembro entre às 9h e 
17h. A Mini-Quermesse vai comercializar sonhos, 
pastéis, galeto, carne de porco assada (costela e 
lombo). 

2ª Mini-quermesse

Considerando as exigências de distanciamento, 
em virtude da pandemia, as aulas continuam na 
modalidade remota síncronas em todos os níveis – 
Escola de Educação Básica, graduação, pós-gradu-
ação lato sensu, pós-graduação stricto sensu: mes-
trado em Direito, Ensino Científico e Tecnológico, 
Gestão Estratégica de Organizações, e doutorado 
em Direito.

As aulas práticas em laboratórios são realiza-
das com calendário diferenciado, obedecendo nor-
mas da área de saúde.

O atendimento nos diferentes setores aconte-
ce de forma on-line pela tarde e noite, e também 
presencial em dias da semana e horários específi-
cos, que você confere no site da Universidade e nas 
redes sociais, ou ainda por meio de agendamento.

O Diretor Acadêmico Marcelo Stracke obser-
va que “continuamos a utilizar as ferramentas do 
Google Education com segurança, embasados na 
experiência exitosa do primeiro semestre. Apesar 
de não termos planejado esta modalidade no iní-
cio do ano, conseguimos implementá-la sem gerar 
prejuízo aos estudantes e, importante, temos mui-
tos registros de satisfação por parte dos universi-
tários. 

Volta às aulas na URI
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Selecionar fornecedores compro-
metidos com a oferta de confecções 
confortáveis, com  estilo atualizado, 
seguindo as tendências da moda e com 
preço justo, sempre foi o objetivo da 
empreendedora santo-angelense, Su-
sete Sangalli. Trabalho série e experi-
ência de 24 anos que resulta na expan-
são dos negócios e permite sonhar com 
tempos melhores para o futuro dos 
colaboradores e de sua família. Prova 
disso é a inauguração da Básica - Con-
forto para família, a mais nova realiza-
ção de Susete que no dia 29 de julho, 
completou um mês de funcionamento 
no centro de Santo Ângelo. 

A Básica - Conforto para a família 
está, localizada na Rua 25 de Julho, 
é uma loja fidelizada Malwee, pois a 
missão do empreendimento da Susete 
e da Malwee convergem para o mesmo 
objetivo, estabelecer uma relação de 
compromisso com o consumidor, ofe-
recendo conforto e preço justo. O Gru-

po Malwee anuncia que “tem a missão 
de estar presente na vida das pessoas, 
promovendo autoestima e bem-estar, 
por meio da oferta de produtos de 
moda com qualidade superior, respei-
tando colaboradores, a sociedade e o 
meio ambiente”. 

Embora Susete mantenha a humil-
dade e os “pés no chão”, como ela mes-
ma diz, possui uma rede de lojas sob a 
denominação “Boa Compra” e está pre-
sente nas cidades de Entre-Ijuís, Joia e 
duas lojas Santo  Ângelo. A Básica é um 
segundo projeto que começou a ser ges-
tado no ano de 2013, quando esta em-
preendedora do ramo da moda, passou 
a viver uma nova fase caracterizada pela 
busca do conhecimento e da autocon-
fiança. 

O reflexo desta mudança está nas 
lojas de Susete e sentida pelo grupo de 
28 colaboradores que gerencia. Ela ex-
plica que foco está no compromisso com 
os clientes, ou seja, prima pelo atendi-

mento impecável e de sua parte fala do 
comprometimento com um bom plane-
jamento de compras, deste modo, con-
segue ofertar confecções de qualidade 
e uma “Boa Compra” para quem entra 
em suas lojas, que aliás, é o nome da sua 
rede de lojas, paralela a Básica.

A partir da inauguração da Básica, 
que também já foi conhecida em Santo  

Ângelo como “UPA”, Susete está plane-
jando novos negócios e poderá em breve 
anunciar mais uma conquista. Quanto a 
opção pela moda básica, Susete diz que 
a composição de qualquer “look” come-
ça pelo básico, e para estar bem vestido, 
você precisa de um básico de qualida-
de”. 

Produção e edição - Marcos Demeneghi

Empreendedorismo

Conheça a 
empreendedora à 
frente da Básica 

A Básica - Conforto para a família é uma loja fidelizada da 
Malwee e nesta semana, completa um mês em Santo Ângelo, 

conheça o projeto de Susete Sangalli, empreendedora com  24 anos 
de experiência no setor de confecções 

Susete Sangalli em frente a loja Básica localizada na Rua 25 de Julho, 339, em Santo Ângelo

Marcos Demeneghi
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Saúde

O mal-estar dos 
agrotóxicos

UFFS divulga os primeiros resultados de uma pesquisa inédita 
nas missões sobre agrotóxico e saúde do trabalhador rural, 39% 

dos agricultores pesquisados revelaram sentir algum tipo de 
mal-estar como dores de cabeça, vômito, tontura, enjoo e dor 

de estômago ao manusearem estes produtos químicos

Foto: Marcos Demeneghi O Grupo de Pesquisa Agrotóxico, 
Saúde e Ambiente (GPASA) da UFFS 
– Campus Cerro Largo divulgou nesta 
semana os primeiros resultados de uma 
pesquisa desenvolvida a partir de proje-
to financiado pelo CNPq. 

As ações envolvem agricultores de 
toda a região das Missões sobre o uso 
de agrotóxicos, além de coleta de san-
gue para fazer o exame de Colinestera-
se - que avalia intoxicação aguda por 
agrotóxicos - realização de oficinas e a 
divulgação dessas pesquisas para a co-
munidade da região. 

Segundo a coordenadora do projeto 
e professora da UFFS, Iara Endruweit 
Battisti pretende-se investigar o modo 
de uso dos agrotóxicos adotado por agri-
cultores da região e divulgar evidencias 
que possam servir de esclarecimento 
da população envolvida, bem como dos 
gestores públicos, subsidiando políticas 
educacionais e de promoção da saúde. 

RESULTADO DAS PESQUISAS
Foram entrevistados 292 agriculto-

res, entre 2018 e 2019, de 12 municípios 
da região missioneira selecionados de 
maneira aleatória. As entrevistas, se-
gundo Iara, foram realizadas nas casas 
dos agricultores. Eles responderam um 
questionário com cerca de 45 pergun-
tas sobre temas como tempo de uso 
de agrotóxicos, quantidade e tipo de 
agrotóxicos utilizados, destino de em-
balagens vazias, intoxicações prévias 
por agrotóxicos, percepção sobre o ris-
cos dos agrotóxicos, entre outras. Dos 
entrevistados, 39% relatam algum tipo 
de mal-estar durante ou após a aplica-
ção dos agrotóxicos, como por exemplo, 
dores de cabeça, vômito, tontura, enjoo, 
dor de estômago, entre outros. Mais de 
75% deles consideram esse produto no-
civo para a saúde.

De acordo com a professora Iara, 
“diante do uso intenso de agrotóxicos, a 
maior parte da população encontra-se, 
de alguma forma, exposta a esses pro-
dutos, entretanto, são os agricultores 
que compõem o grupo com maior risco 
de intoxicação porque estão em contato 
direto com essas substâncias. Portanto, 
o uso correto e seguro nas diferentes ati-
vidades cotidianas dos agricultores são 
imprescindíveis para a redução do risco 
de intoxicação, os quais podem causar 
efeitos adversos à saúde a curto, médio 
e longo prazo”, informa. 

A partir deste projeto, já foram de-

fendidas duas dissertações de mestrado 
e executados projetos de iniciação cien-
tífica, estiveram envolvidos seis mes-
trandos, quatro alunos de graduação e 
quatro professores da UFFS  Ainda con-
tamos com a colaboração de professo-
res da Unijuí, caracterizando-se, então, 
como um projeto interinstitucional”, 
aponta. Iara também destaca o pionei-
rismo deste tipo de pesquisa nas Mis-
sões: “Esse projeto é inédito na região. 
Trouxe resultados bem importantes que 
apontam para a necessidade de mais 
pesquisas e ações interdisciplinares fo-
cadas em agrotóxico e saúde do traba-
lhador rural”, afirma.

UMA DAS LINHAS DE PESQUISA
Os agricultores foram entrevistados 

em suas casas nas cidades de Caibaté, 
Entre-Ijuís, Garruchos, Guarani das 
Missões, Pirapó, Roque Gonzales, San-
to Ângelo, Santo Antônio das Missões, 
São Luiz Gonzaga, São Paulo das Mis-
sões, São Pedro do Butiá e Vitória das 
Missões. 

A pesquisa serviu de base para a 
elaboração de trabalhos finais de mes-
trado nos temas: “Perfil Ocupacional de 
Trabalhadores Rurais Expostos a Agro-
tóxicos na Região das Missões, RS” e 
“Impactos Ambientais da Utilização de 
Agrotóxicos: Percepção dos Trabalha-
dores Rurais e Adesão a Métodos Alter-
nativos”.

De acordo com os questionários 
aplicados aos agricultores, 75,3% con-
sideram os agrotóxicos prejudiciais 
para a saúde humana e 60,6% relatam 
utilizar algum item do equipamento 
de proteção individual (EPI). Sobre 
os problemas de saúde já enfrentados 
pelo uso de agrotóxicos, 39% mencio-
naram algum tipo de mal estar duran-
te ou após o preparo e a aplicação dos 
agrotóxicos. Entre os sintomas mais 
citados estão: dor de cabeça, ardência 
na pele, salivação, falta de ar, febre e 
inchaço, vômitos, tonturas, enjoos e 
dores no estômago.

Neste estudo, observou-se que a 
maioria dos trabalhadores rurais possui 
conhecimento do perigo que os agrotó-
xicos podem causar a saúde. Apesar das 
recomendações do Ministério da Saúde 
e das recomendações no rótulo da em-
balagem, foram raros os relatos de uti-
lização de medidas preventivas, como 
a utilização completa de EPI durante a 
manipulação destes químicos.

Pulverização na zona rural de Santo Ângelo 
Foto de arquivo do Mensageiro e meramente ilustrativa



5Sábado, 1º de agosto de 2020

Piscina 
“sem dor de 

cabeça”

Empreendedorismo

“Não é só catálogo” disse Diego Rodrigues ao fa-
lar da nova DS Conforto e Lazer inaugurada neste 
sábado na ERS 344 entre o trevo de acesso a Fena-
milho e a ponte do Itaquarinchim em Santo Ânge-
lo. Neste lugar o cliente poderá conferir de perto as 
piscinas de concreto e de fibra é também os siste-
mas de aquecimento solar de água na prática, pois 
a DS Conforto e Lazer também realiza projetos de 
instalação destes equipamentos em residências, es-
tabelecimentos comerciais e industriais. 

“O cliente não pode adquirir uma piscina pra 
dar dor de cabeça” brinca Diego ao explicar que 
este é um bem que as pessoas querem ter para o 
lazer dos familiares e amigos, por isso, está am-
pliando os negócios para ofertar tudo que o cliente 
precisa e não se preocupar com a obra e a manu-
tenção. A DS Conforto e Lazer oferece os serviços 

de projetos de engenharia e de escavação, limpeza 
e manutenção, instalação, até o pós venda, onde 
são fornecidos tanto os produtos químicos, quanto 
os equipamentos acessórios para manter o sistema 
funcionando em perfeita harmonia e até aquecido 
se for o desejo do cliente.

Diego Rodrigues possui 18 anos de experiência 
em instalação e manutenção de piscinas, mas foi 
em 2016 que montou a sua primeira loja e começou 
uma história de empreendedorismo em Santo Ân-
gelo, o novo projeto é um passo importante na sua 
atuação empresarial e visualiza melhorar a relação 
com os clientes de toda a região, tendo em vista a 
localização estratégica na rodovia e o local mais 
amplo com 700 m², o que considera mais apropria-
do para manter o estoque, tanto de produtos quí-
micos necessários para manter a água das piscinas, 

quanto, dos demais equipamentos que fazem parte 
do sistema. 

O projeto exigiu ousadia neste momento social 
de incertezas e Diego triplicou o número de cola-
boradores, pretende manter a loja do centro, lo-
calizada na Rua Antônio Manoel, 1475, sobretudo 
para que os clientes possam adquirir os insumos de 
modo mais fácil e também fala de uma inovação. O 
Aplicativo “Compre Piscinas”, ele acredita que seja 
o único no estado a ofertar esta tecnologia, no qual 
o usuário de um celular pode conferir os tipos, ta-
manhos e modelos disponíveis, bem como verificar 
tudo que compõe um sistema de instalação de uma 
piscina de fibra ou concreto.  

Mais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone pelo telefone - 55 3313 8220

Produção e edição | Marcos Demeneghi|

A DS Conforto e Lazer abriu mais uma loja em 
Santo  Ângelo, na ERS 344 e a inauguração é neste 

sábado, dia 1º de agosto. O empreendimento é do 
casal Diego Rodrigues e Daiana Simor da Rocha 

que falam sobre o Showroom que prepararam nesta 
nova área, onde é possível visualizar mais de 30 
tipos de modelos de piscinas de fibra e também 

conhecer as condições e possibilidades de construir 
uma piscina de concreto Diego Rodrigues e Daiana Simor da Rocha no showroom da nova DS Piscinas

Foto: Marcos Demeneghi
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“Quando há Amor, a morte não consegue 
separar totalmente as pessoas e quem parte 
continua vivendo na memória de quem fica.”

Saudades eternas de sua mãe Margit, 
filhos Dana, Jorge e Maria Luísa, Irmão 
Romel, tias Irmengard e Tânia, Sobrinhas, 
Yane e Isabelly, Genro Dionatan e Cunhada 
Elisandra.

Reane
Hintz Wagner

HOMENADEM DE
1º ANO DE

FALECIMENTO

Cultura

Secretaria de Cultura 
lança edital “Multiartes 

Cidade dos Anjos”
As inscrições estão abertas para a seleção 
de 28 projetos de artistas locais com valor 

de R$ 2,5 mil cada
A Secretaria Municipal de Cultura de Santo Ân-

gelo anunciou na sexta-feira, dia 31, a abertura de 
edital para inscrições ao Concurso Multiartes - Ci-
dade dos Anjos, que selecionará projetos culturais 
de pessoas físicas e jurídicas de direito privado 
para receberem financiamentos do Fundo Munici-
pal de Cultura (FMC).As inscrições serão abertas 
no dia 10 e irão até o dia 25 de agosto. 

O secretário municipal de Cultura, Marco An-
dré München afirma que o Concurso foi desenvol-
vido levando em conta os impactados da pandemia 
no setor cultural, a iniciativa permite que artistas 
possam ter uma fonte de renda nesta época atípica. 

De acordo com Marco André, o Governo Muni-
cipal decidiu pela iniciativa como forma de impul-
sionar a criação autoral e de linguagem nas diver-
sas áreas e segmentos, incentivando a permanência 
de trajetórias artísticas e fortalecendo a produção 
cultural na geração de ativos econômicos. “Os pro-
jetos aprovados terão apresentações virtuais de 30 
a 60 minutos em plataformas digitais disponibili-
zadas pela Secretaria”, completa o secretário.

VALOR
O valor total disponível para o financiamento 

dos projetos é de R$ 70 mil do FMC, onde serão 
contemplados 28 projetos a serem executados no 
Município de Santo Ângelo, no valor de R$ 2,5 mil, 
cada, conforme divisão - por finalidade, segmento 
cultural e modalidade do proponente.

REGULAMENTO E INSCRIÇÕES
O regulamento do concurso está à disposição 

dos interessados no site  https://pmsantoangelo-
cultura.abase.com.br/site. Os projetos deverão ser 
cadastrados, exclusivamente, pelo e-mail: fmcsan-
toangelo@gmail.com, do dia 10 de agosto até as 
23h59min do dia 25 de agosto de 2020.
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É comum você ter redes Wi-Fi salvas na lista de redes do Windows 10 que você 
se conecta seja em seu local de trabalho ou residência. Recentemente um amigo 
estava com um problema, pois pediu para os técnicos trocarem a senha do seu 
roteador Wi-Fi mas também solicitou que mantivessem o mesmo nome da rede. 
Após esse procedimento, ao tentar conectar-se à rede Wi-Fi não foi solicitado para 
que ele inserisse a nova senha. 
Acontece que nesse caso, será 
necessário fazer o Windows 10 
“esquecer” a rede Wi-Fi antiga.

Ele era acostumado a reali-
zar esse procedimento no Win-
dows 7 e realmente no Windows 
10 ficou um pouco “escondido” 
esse recurso.

Para remover redes sem fio 
no Windows 10, utilize os pas-
sos abaixo:

1. Clique no Menu iniciar > 
Configurações > Rede e internet 
> Wi-fi;

andre@escolabigmaster.com.br

Como esquecer a rede
Wi-Fi no Windows 10

André Ruschel 2. Clique em Gerenciar 
configurações de Wi-fi;

3. Em seguida clique sobre esta 
rede e clique em Remover.

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
O VELHO E SEU NETO (Irmãos Grimm)
Era uma vez um velho muito velho, quase cego 

e surdo, com os joelhos tremendo. Quando se sen-
tava à mesa para comer, mal conseguia segurar 
a colher. Derramava na toalha e, quando, afinal, 
acertava a boca, deixava sempre cair um bocado 
pelos cantos.

O filho e a nora dele achavam que era uma por-
caria e ficavam com nojo. Finalmente, acabaram 
fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão. 
Levavam comida para ele numa tigela de barro e – 
o que era pior – nem lhe davam bastante. 

O velho olhava para a mesa com os olhos com-
pridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, 
suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela 
cair no chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com 
ele, ele não disse nada, só suspirou.

Depois ela comprou uma gamela de madeira 
bem baratinha e era aí que ele tinha que comer. Um 
dia,quando estavam todos sentados na cozinha, o 
neto do velho, que era um menino de quatro anos, 
estava brincando com uns pedaços de pau.

– O que é que você está fazendo? – perguntou 
o pai.

O menino respondeu:
  – Estou fazendo um cocho para papai e 

mamãe poderem comer quando eu crescer.
O marido e a mulher se olharam durante algum 

tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram 
o avô de volta para a mesa. Desde então passaram 
a comer todos juntos e, mesmo quando o velho der-
ramava alguma coisa, ninguém dizia nada.

Esse texto dos Irmãos Grimm, traduzido por Ana 
Maria Machado, grande escritora brasileira, faz par-
te de outras dezenas de textos em prosa e em poema 
de muitos outros escritores em O Livro das Virtudes 
– uma antologia de William J. Bennett, volume I. Há 
nas 533 páginas do livro dezenas de textos sobre a 
disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, 
trabalho, coragem, perseverança, honestidade, leal-
dade e fé. Eles aguardam interessados em leitura, 
reflexão e prática naquilo que, quando e onde for 
necessário.

Assim, nestes dias de tantas tribulações hu-
manas e de incertezas de continuar com vida na 
Terra, de tantas certezas de mortes corporais e 
emocionais causadas pelo inimigo global, traiçoeiro 
e implacável, existem casos, infelizmente, de certas 
filhas, filhos, netas e netos maltratando pais e avós e 
até mesmo – pasmem! – matando-os. Amá-los, val-
orizá-los e cuidar deles por quê? Pesam-lhes muito 
essas ações humano-cristãs? Ou os idosos, mesmo 
sendo pais ou avós, devem ser tratados por certos 
filhos e netos, genros e noras tais qual como tratado 
foi o idoso no começo da história aqui narrada?

Sem aula 
presencial 

prestadores 
de serviços 

do transporte 
escolar têm 

queda brusca 
na receita

Economia

Deputados gaúchos debatem sobre o tema na 
comissão de Economia da Assembleia Legislativa 

e o diálogo continua na próxima semana com 
integrantes do TCE, MP-RS e SEDUC

Deputados debatem sobre o drama enfren-
tado pelas empresas de transporte escolar no 
Rio Grande do Sul. Diante da suspensão das au-
las, em virtude da pandemia, passam dificulda-
des contratuais e queda brusca no faturamento. 
O assunto foi a pauta principal do debate na Co-
missão de Economia da Assembleia Legislativa 
nesta quarta-feira, dia 29. 

O deputado Eduardo Loureiro destaca que 
serão convidados representantes do TCE, Fa-
murs, MP-RS e Secretaria Estadual da Educa-
ção para uma reunião virtual na próxima se-
mana a fim de buscar medidas que amenizem 
o problema. 

Conforme divulgou a assessoria do deputa-
do nesta semana, atualmente, essas empresas 
não estão recebendo os valores mensais a que 
tem direito pelos contratos que possuem com 
o Estado ou prefeituras, pois há entendimentos  
preliminares e bastante  controversos por parte 
da Procuradoria Geral do Estado e do Tribunal 
de Contas de que os pagamentos devem ser sus-
pensos. 

Loureiro lembra se tratar de pequenas em-
presas, que fizeram investimentos em ônibus 
e vans, contrataram funcionários e ganharam 
as licitações, mas que agora podem até falir se 
alguma solução não for encontrada. Os deputa-
dos da Comissão de Economia citam até mesmo 
o Banrisul como alternativa, já que a instituição 
poderia abrir uma linha de financiamento com 
crédito para manter as empresas atuantes e as-
sim garantir esse essencial serviço de transpor-
te escolar quando a pandemia passar.
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A sua passagem por este plano, apesar de 
tão rápida foi intensa, pois  deixaram marcas 
profundas em quem teve a honra de conviver 
com você.

Plantou amor, carinho, respeito, 
humanidade, humildade, sabedoria e 
tantos outros valores que demonstraram 
o quão maravilhosa  foi a sua existência. 
Neste momento de profunda dor para nossa 
família, o que nos conforta é o legado que 
semeou em toda a sua obra, tanto na área da 
educação, como na costrução dos valores de 
uma sociedade mais fraterna.

O orgulho que nós  sentimos em relação 
a sua pessoa, só tem uma palavra que 
expressa: OBRIGADO.

Com imenso carinho, amor e gratidão.
Iran, Vinícius, Sandro, Bárbara, Cecília, 
Edésio e Lucinara.

Liminha!
QUERIDA MAMÃE

“Roupa Boa, 
a Gente doa” 

Campanha do Rotary Clube, Centro Norte tem foco na arrecadação de roupas para 
bebês e crianças. Os  primeiros kits foram doados esta semana

“Roupa Boa, a gente doa” é um projeto solidário 
promovido pelo Rotary Clube Santo Ângelo Centro 
Norte. Ação que está em andamento no município 
e tem o objetivo de arrecadar doações de roupas de 
inverno para bebês e crianças. 

As roupas são higienizadas e caso necessário, são 
realizados pequenos reparos, feitos pelas próprias 
companheiras deste clube de serviço. Depois dis-
so, são separadas e montados kits e cada um con-
tém: roupas de inverno, sabonete, lenço umedecido, 
manta, meias, sapatinhos, fralda de pano, paninho 

de boca e acompanha uma mensagem para nova ma-
mãe.

Nesta primeira etapa do projeto, foram doados 
23 kits com roupas de bebê para a Maternidade, 11 
kits para Pediatria do Hospital Santo Ângelo e 11 kits 
com roupas para crianças a partir de 1 ano de idade 
no Centro Espirita Seara do Mestre, que possui um 
programa de apoio as famílias mais necessitadas de 
nosso município.

A campanha continua ativa e o projeto segue du-
rante todo o mês de agosto.

Solidariedade

Entrega no Centro Espirita Seara do MestreEntrega dos kits no Hospital Santo Ângelo

Divulgação Rotary


