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Retrato cotidiano

Eles existem 
e resistem, 
mas quem 
percebe? 
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Loteria

SAB

MÁX. 29°
18°

3 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

29°
18°

2 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

22º
16º

0 mm

10/9/2020 - 14h

1º Prêmio - 7.243
2º Prêmio - 6.583
3º Prêmio - 7.529
4º Prêmio - 4.002
5º Prêmio - 4.464
6º Prêmio - 9.821

10/9/2020 - 18h

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

MÍN.

Nova
17/9 a 23/9

Minguante
11/9 a 16/9

Previsão do Tempo
Fonte: Tempo Agora

Fases da Lua

RETRATO COTIDIANO

Cada vez mais raros e menos utilizados os es-
tacionamentos de bicicletas passam despercebi-
dos no cotidiano da cidade, mas ainda existem e 
resistem. Em meio ao trânsito dos veículos movi-
dos a combustíveis fósseis que cruzam a Rua 25 
de julho, encontramos um destes dispositivos que 
convida para o uso da bicicleta. 

Embora a cultura do ciclismo de lazer e esporte 
tenha crescido nos últimos anos em Santo Ângelo, 
inclusive entidades ligadas ao esporte organizam 
eventos como o Audax, Campeonato Noroeste de 
Ciclismo e demais provas válidas para o Ranking 
Gaúcho, o uso da bicicleta como meio de transpor-
te, não ganha a preferência dos santo-angelenses. 

A frota de motocicletas e automóveis, bem 
como, o visual das ruas não desmentem a narra-
tiva de que as bicicletas ficam restritas ao uso es-
portivo e recreativo no município. Segundo dados 
divulgados pelo IBGE (2018), Santo Ângelo possui 
cerca de 51 mil veículos automotores (somamos 
automóveis, motocicletas, caminhonetes, cami-
nhões, utilitários, tratores, ônibus, etc.).

O plano de mobilidade urbana elaborado para 
o município, em tese, não privilegia os automó-
veis, prova disso é a previsão de faixas de pedes-
tres a cada quadra e a recomendação de implan-
tação de ciclofaixas e ciclovias, didáticas adotadas 
para inibir o uso do veículo e estimular outras prá-
ticas de mobilidade. 

Mas nem sempre a prática está em harmonia 
com a teoria, motivo pelo qual, percebemos as 
contradições urbanas. 

O uso do transporte coletivo urbano também 
está em baixa. No final do ano de 2019 o TCE/RS 
divulgou uma pesquisa sobre o uso do transporte 
coletivo urbano no Rio Grande do Sul, inclusive 
com  dados do município e esta estatística, quando 
comparada ao ano de 2015, mostra que os santo-
-angelenses estão deixando de andar de ônibus, 
houve um decréscimo de 30%. 

A preferência pelo veículo particular seja ele 
motocicleta ou automóvel é notória e quanto mais 
se consuma esta prática, menos uso se dá, aos es-
tacionamentos de bicicletas.

Eles existem e resistem, 
mas quem percebe? 

Marcos Demeneghi NOTAS

Sesc/RS retoma pacotes 
turísticos com valorização 

ao Rio Grande do Sul

O Sesc/RS retoma os pacotes. As ações estão 
sendo pensadas com cuidado e adaptadas ao mo-
mento atual para valorizar as cidades gaúchas. 
Gramado, Torres, Tramandaí, Machadinho e 
Marcelino Ramos estão entre as opções para os 
próximos meses, assim como as cidades do esta-
do vizinho Florianópolis, Lages e Blumenau. 

Os hotéis do Sesc já reabriram suas portas e 
operam com capacidade reduzida e respeito aos 
rígidos protocolos de segurança e higienização. 
A mesma atenção a esse novo cenário está sendo 
dedicada aos pacotes turísticos para proporcio-
nar férias e momentos de descanso em família. 
No site www.sesc-rs.com.br/turismo/pacotestu-
risticos, é possível encontrar todos dos destinos 
disponíveis no segundo semestre do ano e suas 
condições, que também podem ser consultadas 
no Sesc de cada município. Mais informações po-
dem ser adquiridas pelo Whatsapp http://abre.
site/0/whatspacotessesc.

Vagas de estágio na 
Justiça Federal

A Justiça Federal de Santo Ângelo abre inscri-
ções para seleção de estágio em Direito. O perío-
do de inscrição é de 15 a 30 de setembro.

O candidato deve preencher o FORMULÁRIO 
ELETRÔNICO (menu Concursos e Estágios / Es-
tágios / 24 - Santo Ângelo) clicando no link de 
inscrição do processo seletivo e anexar o docu-
mento oficial emitido pela Instituição de Ensino 
que comprove o índice de aproveitamento do es-
tudante no curso (média geral do curso).

Mais informações pelo e-mail: santo.angelo@
jfrs.jus.br ou rssansecdf@jfrs.jus.br

Itaimbezinho - Aparados da Serra
Estacionamento de bicicletas no calçadão de Santo Ângelo, Rua 25 de Julho



3Sexta e sábado, 11 e 12 de setembro de 2020

Vestígios arqueológicos das Missões Jesuíticas 
são georreferenciados com ferramenta do Google My-
Maps. A iniciativa é do Jornalista Daniel Campos do 
município de Dezesseis de Novembro, o trabalho foi 
iniciado em 2009 e até setembro de 2020 já foram in-
seridos 168 “alfinetes” no mapa do Rio Grande do Sul. 
Quem acessa estes pontos no mapa, além de obter as 
coordenadas geográficas para uma visita aos locais, 
acessa um resumo de informações sobre lugares já 
conhecidos, bem como, lugares que ainda carecem de 
informações históricas e estudos arqueológicos. 

“Decidi produzir em 2009 como TCC um docu-
mentário sobre os Sete Povos das Missões, intitulado 
‘Um Triunfo na América - A Epopeia dos Sete Povos 
das Missões’ e logo depois iniciei a criação do mapa ‘Os 

Vestígios das Missões’ usando a ferramenta ‘Google 
MyMaps’”, explicou Daniel ao falar de sua iniciativa de 
catalogar lugares de referência para os povos missio-
neiros, pois este é um tema que lhe desperta a curiosi-
dade desde a infância. 

“Existem muitos locais que, através da história po-
pular, eu sabia que guardavam ruínas ou outros vestí-
gios da época missioneira. Locais que durante dezenas 
de anos estavam esquecidos pela população missio-
neira, escondidos em capões de mato, beira de rios e 
em meio à campos” além das informações que já havia 
pesquisado, este jovem jornalista conta com a colabo-
ração de um grupo de compartilhamento de informa-
ções sobre o tema, que foi criado a partir do “Grande 
Projeto Missões” coordenado por Álvaro Theisen.  

O acesso ao mapa pode ser feito pelo site do Men-
sageiro www.jom.com.br ou diretamente no link: ht-
tps://www.google.com/maps/d/embed?mid=1XO02
o1CI5lFSoWWytzn_2Z-0gDQy6zeU&hl=pt-BR

Daniel Campos revelou que realiza a catalogação 
no mapa de forma totalmente voluntária. “Pra mim 
é um prazer realizar isso. Cada local novo inserido é 
uma descoberta. A única coisa que eu espero muito é 
que esses locais sejam preservados. Que através desse 
mapa, arqueólogos e entidades de preservação valori-
zem estes lugares. Sobretudo as ruínas das capelas je-
suíticas, espalhadas aqui pela região, nas margens dos 
antigos traçados das estradas das reduções”. Conclui o 
jornalista ao falar de seus objetivos com o trabalho que 
ainda está em andamento.

HISTÓRIA

Vestígios 
das Missões 
no mapa do 

Google 

Jovem jornalista cria Georeferenciamento 
em ferramenta gratuita do Google e 
permite identificar lugares que possuem 
relação com a história das missões 
jesuíticas no Rio Grande do Sul

Arquivo pessoal 

Daniel Campos
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Retorno das 
aulas da 

educação infantil 
continuam sem 

previsão

O retorno às aulas da educação in-
fantil na rede municipal, que abrange 
alunos de 0 a 5 anos, ainda não tem 
data prevista no município de Santo 
Ângelo. Mesmo que o governador tenha 
autorizado o reinício em 8 de setembro, 
a Secretaria Municipal de Educação 
não trabalha com a hipótese de reto-
mada nesta faixa etária. Eliane Fátima 
Carpes Stiegelmeier que responde pela 
pasta da educação no município está 
alinhada com a Associação dos Muni-
cípios das Missões (AMM) e Federação 
das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs), entidades que 
publicaram um parecer contrário ao 
reinício das aulas da educação infantil 
em setembro. 

Além disso, o governo do estado não 
decretou o retorno como foi noticiado 
em alguns veículos de comunicação, so-
mente autorizou a retomada das aulas 
em datas que seguem um calendário de 
relaxamento das restrições. Além dis-
so, o movimento de retorno às aulas só 
pode ser posto em prática depois que o 
município alcançe duas semanas con-
secutivas na bandeira amarela ou la-
ranja, que não é o caso de Santo Ângelo.

Conforme apresentado pela asses-
sora Leany Lemos, do Comitê de Da-

dos e do Gabinete de Crise do estado, 
o retorno será facultativo. Desta forma, 
o governo retira a proibição de fun-
cionamento, mas a decisão caberá aos 
municípios, às escolas e aos pais, nesta 
ordem.

Na prática, a normativa estadual so-
mente autoriza o município a retomar 
às aulas presenciais em um cenário de 
estabilidade dos casos de Coronavírus 
e com a autorização de prefeitos, uma 
nova avaliação será feita em âmbito re-
gional no final do mês de setembro. 

Caso haja uma melhora nos in-
dicativos de saúde, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação trabalha com a 
possibilidade de retorno de alunos do 
ensino fundamental do 6º ao 9º ano 
para 28 de outubro e 12 de novembro 
para os anos inicias do 1º ao 5º ano. 
Na avaliação da secretária, nestas 
faixas etárias seria possível organi-
zar, de modo escalonado e gradual, o 
retorno. No entanto, para os alunos 
da educação infantil que apresentam 
dependência física para realização 
de tarefas de higiene e alimentação, 
até mesmo de locomoção, o retorno 
será avaliado em um cenário seguro 
e quando já estiver disponível a vaci-
nação em massa. 

14ª COORDENADORIA REGIO-
NAL DE EDUCAÇÃO

Na rede estadual, a 14ª Coordenado-
ria Regional de Educação fomenta a for-
mação para as tecnologias da informação 
e comunicação aplicadas no processo de 
ensino, bem como, o esclarece dúvidas 
sobre o projeto do governo do estado de-
nominado “Internet patrocinada”. Por 
meio de Webconferências os professores, 
diretores e coordenadores debatem e são 
instruídos sobre estes temas. 

Nestes encontros mediados pela in-
ternet a Coordenadora Rosa destacou a 
importância de buscar a formação nes-
te propósito. “Não temos uma fórmula 
mágica para vivermos na prática este 
momento. Precisamos rever novos con-
ceitos, nossas práticas e com calma e 
tranquilidade focar em soluções, traçar 
estratégias, buscando ações que possam 
resolver situações que surgem, desta for-
ma, auxiliando nossos colegas e alunos.”

As assessoras referência do NTE, 
Rosana Ciepanski Lopes e Aline Madrid 
Dornelles abordaram questões práticas 
do acesso à internet patrocinada, uso 
da plataforma Classroom, recuperação 
e atualização dos netbooks das escolas, 
entre outras questões referentes ao uso 
das tecnologias.

Ainda em setembro, a 14ª Coorde-

nadoria Regional de Educação, junta-
mente com a URI Campus Santo Ângelo 
realizaram a 6ª Formação on-line sobre 
Ferramentas do Google For Education 
para professores e servidores das esco-
las estaduais da região de abrangência. 
Na oportunidade, o professor Nelson 
Knak Neto abordou o Google sala de 
aula avançado “Explorando recursos do 
Google: Jamboard”. 

Segundo a Diretora do Departa-
mento Pedagógico, Sandra Grasel, este 
encontro encerrou a série de lives da 
importante parceria com a URI Campus 
de Santo Ângelo. “Agradecemos o gru-
po de professores referentes em tecno-
logias da URI, que disponibilzaram um 
pouquinho de seu tempo para compar-
tilhar este conhecimento, bem como a 
facilitadora desta formação, professora 
Rosangela Ferreira Prestes e o diretor 
acadêmico, Marcelo Paulo Stracke. Esta 
formação veio de encontro com o traba-
lho que estamos realizando neste ano 
desafiador. A tecnologia é uma gran-
de aliada para nossas aulas e cada vez 
mais precisamos conhecer o potencial 
aproveitamento dos recursos das Fer-
ramentas do Google For Education. Os 
encontros ficaram gravados e podem 
ser assistidos a qualquer momento no 
canal do YouTube: URI Santo Ângelo.

Secretária Municipal de Educação explica que ainda não 
trabalha com a hipótese de recomeçar as aulas da educação 
infantil. Caso os municípios missioneiros permaneçam por 

mais de duas semanas na bandeira amarela ou laranja, 
estuda-se o retorno gradual e escalonado das aulas presenciais 

de alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, em 28 de 
outubro e dos anos iniciais, do 1º ao 5º, em 12 de novembro

EDUCAÇÃO E PANDEMIA

Secretária Municipal de Educação Eliane Fátima Carpes Stiegelmeier 

Marcos Demeneghi
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Apoio: 

ACIs, CDLs e Sindilojas 

Realização: 
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Marcos Demeneghi



7Sexta e sábado, 11 e 12 de setembro de 2020

O LEO CLUBE NAS MINHAS PALAVRAS
C.LEO Matheus Gebert Straub

Presidente AL 2020/2021
Associado ao LEO Clube Santo Ângelo Universi-

tário

Olá! Meu nome é Matheus Gebert, sou de Santo 
Ângelo, tenho 24 anos e faço parte do LEO Clube San-
to Ângelo Universitário. Muitas pessoas me pergun-
tam o que é o LEO Clube e o que a gente faz. Minha 
família me pergunta o que tanto faço todos os finais de 
semana nos quais saio ora para evento, ora para reu-
nião, ora para outro evento. Às vezes me sinto perdido, 
pois não consigo explicar em palavras o que é o nosso 
movimento. Sou formado em matemática, então, por 
vezes, gosto de descrever o LEO Clube em números: 
afinal de contas somos mais de 7.298 Clubes e 130.946 
jovens distribuídos em mais de 150 países e territórios, 
reunidos para realizar as mais diversas campanhas e 
atividades em prol da comunidade, com o objetivo de 
oferecer aos jovens de todo o mundo, de 12 a 30 anos, 
oportunidades de desenvolvimento e contribuição, in-
dividual e coletiva.

Mesmo que isto expresse quem somos, acho que 
ainda é muito genérico, uma vez que, quando entra-
mos no movimento, descobrimos que LEO significa 
Liderança, Experiência e Oportunidade. Somos jovens 
reunidos com vontade de fazer a diferença, melhorar o 
ambiente em que vivemos e melhorarmos nós mesmos 
como pessoas e profissionais do futuro. Nossa identi-
dade visual compreende duas caras de leões que olham 
para direções opostas, e cujo significado é o nosso cres-
cimento dentro do movimento e em nossas vidas. O 
leão da direita olha para o futuro, planeja nossas ações 
e auxilia em nossas metas e planejamentos; o leão da 
esquerda, por sua vez, olha para o passado, para as 
coisas que já vivemos, que já fizemos, nos lembra que 
tudo o que somos é apenas um reflexo de quem já fo-
mos, e que estamos em constante mutação, melhoran-
do e aprendendo com os nossos erros.

Para quem conhece o movimento e está lendo isto 
agora, talvez possa achar que falei e falei mas não fa-
lei nada, uma vez que não somos apenas teoria: somos 
sentimento. Somos jovens que se alegram com o sorri-
so de cada criança durante uma campanha que reali-
zamos, de cada família que vê em nossas atitudes uma 
esperança de um futuro melhor. Somos jovens trans-
formadores transformando e sendo transformados.

Mas afinal de contas, quem somos? Nós somos 
muitos e somos um só, somos muitas pessoas em mui-
tos clubes, em muitas regiões, mas nós somos LEO 
Clube. Somos jovens aprendendo sobre o futuro, ex-
plorando as possibilidades, trabalhando para melhorar 
o futuro de onde moramos. Nós somos um projeto do 
Lions Clube, mas a nossa identidade nos precede, nós 
somos filhos de uma família ainda maior, nós somos 
maiores do que podemos imaginar.

O LEO CLUBE NAS MINHAS PALAVRAS
C.LEO Matheus Gebert Straub

O WWW vem de World 
Wide Web, que significa 
rede de alcance mundial, 
que foi criado pelo pesqui-
sador Tim Berners-Lee.

Logo temos o .COM que 
significa o conteúdo do site, 
no caso .COM é comercial, 
.EDU, educacional, .GOV 
governamental, .ADV, advocacia e vários outros já conhecidos. 

Por fim temos o .BR, que faz referência ao país que foi registrado o domí-
nio, como .BR de Brasil, .TW de Taiwan, .UY de Uruguai, etc.

Mas qual a vantagem em ter um domínio? Comercialmente para uma em-
presa ter um domínio é fundamental, pois sempre quando pensamos em uma 
empresa logo já estamos buscando no navegador por www.nomedaempresa.
com.br, certo? 

Mas muitas vezes, ficamos frustrados, pois ao buscar a empresa na internet 
não encontramos e logo pensamos que a “grande” empresa ainda não existe na 
internet, ou melhor, ainda não está indisponível para o mundo.

Para registrar um domínio você deve acessar o site www.registro.br que no 
Brasil é o responsável pelos registros na internet, possuir um CNPJ ou agora o 
CPF e verificar a disponibilidade deste domínio, pois muitas vezes o domínio 
que você gostaria de registrar pode já ter sido registrado.

Outro ponto importante é verificar se o nome do domínio já não está re-
gistrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pois ele pode 
não ter sido registrado no registro.br, mas pode ter sido no INPI.

Cito este caso, pois este foi um fato que ocorreu nos anos 90 com uma gran-
de empresa da região, onde estudantes de informática vendo a disponibilidade 
do nome no registro.br acabaram registrando.

Por fim, se sua empresa ainda não tem um registro, acesse www.registro.br 
e verifique a disponibilidade do nome e efetue o registro.

andre@escolabigmaster.com.br

E-mail com nome da
EMPRESA@EMPRESA.COM.BR

André Ruschel

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

Obras permitirão embarques 
em aeronaves com o dobro da 

capacidade atual

Autorizada 
licitação para 
confecção 
dos projetos 
de ampliação 
do aeroporto

MOBILIDADE

O edital dos projetos de ampliação e moderni-
zação do aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ânge-
lo, deverá ser lançado nas próximas semanas. Na 
última quarta-feira, dia 9, o governo do Estado 
recebeu a autorização da Secretaria da Aviação 
Civil – vinculada ao Ministério da Infraestrutura 
– para iniciar o processo de licitação.

Com custo estimado em R$ 700 mil, os pro-
jetos básico e executivo preveem a construção 
de um novo terminal de passageiros, com 1,2 
mil metros quadrados – área cerca de três vezes 
maior do que a atual –, a ampliação do pátio para 
aeronaves e melhorias na segurança da pista de 
pousos e decolagens.

Após a execução das obras, o aeroporto pode-
rá receber aeronaves com capacidade para mais 
de 140 passageiros. Atualmente, a estrutura do 

Sepé Tiaraju comporta, no máximo, voos comer-
ciais com 72 assentos.

O secretário de Logística e Transportes, Ju-
vir Costella, considera a reforma e ampliação 
do aeroporto de Santo Ângelo um marco para o 
desenvolvimento das Missões. “Trata-se de um 
investimento estratégico para impulsionar essa 
importante região do Estado, que se notabiliza 
não só pela produção agrícola e industrial, mas 
também pelas atrações turísticas reconhecidas 
internacionalmente”, destaca. “A qualificação 
dos nossos aeroportos é fundamental para agili-
zarmos negócios e aproximarmos pessoas.”

A empresa vencedora da licitação terá prazo 
de seis meses para entregar os projetos. Os re-
cursos são provenientes do Fundo Nacional de 
Aviação Civil.

Na próxima semana serão conhecidos os 
candidatos às eleições municipais 2020

As convenções partidárias para escolha dos 
candidatos às eleições municipais no ano de 
2020 já estão em andamento em Santo Ângelo 
e o prazo final para a decisão dos partidos é 16 
de setembro. O pedido de registro dos candida-
tos junto a Justiça Eleitoral pode ser feito até 
26 de setembro e logo após este prazo, no dia 27 
de setembro, já inicia a campanha eleitoral para 
ocupação dos cargos de prefeito, vice-prefeito e 
vereadores. A regulamentação dos prazos elei-
torais está publicada na Emenda Constitucional 
107/2020.

Partido Liberal (PL), Republicanos, Partido 
Social Liberal (PSL), Partido Progressista (PP), 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), já 
realizaram suas convenções. 

Nos próximos dias, 12 de setembro o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Re-

novador Trabalhista Brasileiro (PRTB) fará sua 
convenção e no dia 15 de setembro o Democratas 
(DEM). O PT deve realizar uma convenção virtu-
al no próximo domingo, dia 13 de setembro.

Urna eletrônica Brasileira
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