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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 28°
18°

4 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

29°
19°

6 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

33º
19º

0 mm

15/10/2020 - 14h

1º Prêmio - 4.394
2º Prêmio - 0.080
3º Prêmio - 2.018
4º Prêmio - 4.728
5º Prêmio - 1.717
6º Prêmio - 2.937

15/10/2020 - 18h

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

MÍN.

Nova
16/10 a 22/10

Minguante
10/10 a 15/10

NOTASRETRATO COTIDIANO

A pintura que cobria faixas 
de pedestres desativadas na 
Av. Getúlio Vargas desgasta 
e elas reapareceram. O fato 
causa dúvida e insegurança no 
trânsito, tanto para pedestres, 
quanto para motoristas que 
transitam próximo ao Colégio 
Verzeri em Santo Ângelo. 

No ano de 2014 a Associa-
ção de Pais e Mestres daquela 
instituição de ensino reivindi-
cou junto ao legislativo e exe-
cutivo do município uma faixa 
elevada no meio da quadra, re-
alizando um abaixo-assinado 
e encaminhando-o ao prefei-
to. Em março de 2015, final-

mente foi implantada a faixa 
elevada, e consequentemente, 
as duas faixas de travessia de 
pedestres localizadas, uma no 
entroncamento da Rua Roque 
Gonzáles e a outra no entron-
camento da Rua Três de outu-
bro, foram pintadas de preto e 
eliminadas. 

No entanto, o tráfego cons-
tante de veículos causou o 
desgaste da pintura, e as fai-
xas voltaram a aparecer, pas-
sando a coexistirem três FTP’s 
em menos de 200 metros, 
causando confusão indecisão 
e consequente perigo ao usar 
as faixas desativadas. 

A Faixa de Travessia de Pe-
destres - FTP - delimita a área 
destinada a travessia e regula-
menta a prioridade de passa-
gem dos pedestres em relação 
aos veículos. Deve respeitar, 
sempre que possível, o cami-
nhamento natural dos pedes-
tres, embora não haja obriga-
toriedade, quando possível, 
deve ser implantada onde ofe-
reça maior segurança para a 
travessia, naquele local optou-
-se por uma faixa elevada no 
meio da quadra, por entender 
que seria a opção que ofertaria 
maior segurança aos alunos e 
a comunidade escolar. 

Faixas desativadas 
voltam a aparecer na Av. 

Getúlio Vargas

Marcos Demeneghi

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Concorrência nº. 006/2020 – Objeto: Item 
01 – Pavimentação Asfaltica da Rua Estilac Leal no 
Município de Santo Ângelo com recursos Provenientes 
do contrato de Repasse OGU 891433/2019. Protocolo 
dos envelopes: até as 09h15min do dia 24/11/2020. 
Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações 
poderão ser obtidas no Setor de Licitações, na Rua 
Antunes Ribas, 1096, pelo Fone/Fax (055)3312-0136 
ou e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. Os editais 
também poderão ser acessados através do sítio: www.
santoangelo.rs.gov.br

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito.

Visitas presenciais no 
sistema prisional serão 

retomadas 
Depois de sete meses suspensas, por conta de 

restrições sanitárias provocadas pela pandemia 
de Covid-19, as visitas presenciais no sistema pri-
sional do Rio Grande do Sul foram retomadas na 
última sexta-feira, dia 16. 

A suspensão, anunciada na Nota Técnica nº 
01/2020, da Secretaria da Administração Pe-
nitenciária (Seapen), passou a vigorar em 23 de 
março e foi parcialmente atenuada, a partir de 
8 de abril, com a instauração das televisitas. Em 
atualização da mesma NT, na semana passada, a 
Seapen e a Superintendência dos Serviços Peni-
tenciários (Susepe) anunciaram a permissão para 
o retorno das visitas presenciais.

Dia “D” de vacinação acontece neste sábado. A 
imunização contra a poliomielite e a Multivacina-
ção para Atualização da Caderneta de Vacinação 
da Criança e do Adolescente será realizada na Se-
cretaria de Saúde e nos bairros São Carlos, Nova, 
Subuski e Rogowski, das 8h às 17h. Esta é uma 
ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 
Santo Ângelo. 

A campanha que iniciou no dia 5 e prossegue 
até o final de outubro tem como meta vacinar 
95% das crianças de um a cinco anos de idade. O 
grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de 
idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Na multiva-
cinação, é fundamental que as crianças e adoles-
centes compareçam às unidades de saúde levan-
do a caderneta de vacinação.

Dia “D” da campanha 
de multivacinação 

é neste sábado



3Sexta e sábado, 16 e 17 de outubro de 2020

Parte das escolas particulares de 
educação infantil, que atendem be-
bês e crianças com até cinco anos 
e de 11 meses de idade, iniciaram o 
movimento de retorno das ativida-
des presenciais e reabriram na última 
quarta-feira, dia 14, em Santo Ângelo. 
O reinício das atividades será gradual 
e conforme a autorização familiar. Na 
próxima terça-feira, dia 20, a escola 
Criança e Companhia que oferta ensi-
no até o quinto ano também inicia as 
aulas presenciais. 

As escolas seguem protocolos de 
segurança em saúde que indicam ta-
petes higiênicos com cloro, higieni-
zação de mochilas e mãos com álcool 
na entrada, medição de temperatura 

corporal, horário pré-determinado 
para chegada e saída, entre outras al-
terações como delimitação de espaços 
internos indicando o distanciamento 
entre uma e outra criança. 

Um plano de contingência unifi-
cado foi elaborado pelo conjunto das 
escolas particulares que atendem esta 
faixa etária. Deste modo, criou-se um 
protocolo padrão. O setor de vigilân-
cia epidemiológica do município já fez 
uma vistoria nas escolas e deve seguir 
fiscalizado o cumprimento das medi-
das. 

Para crianças que frequentam o 
berçário I, II e maternal I até três anos 
de idade, não há recomendação do uso 
de máscaras, mas sim de um distan-

ciamento de dois metros entre uma e 
outra criança. A quantidade de crian-
ças também é limitado a possibilidade 
de monitoramento nos espaços dedi-
cados às brincadeiras.

Para crianças maiores de três anos 
de idade é obrigatório o uso de másca-
ra e o distanciamento cai para 1,5me-
tros.  Entre as crianças em processo de 
aprendizagem formal, recomenda-se 
a realização das atividades de fixação 
no ambiente doméstico. 

A frequência neste primeiro mo-
mento é mais tímida, fica em torno 
de 20 a 30%, mas os diretores destas 
escolas são otimistas e acreditam que 
logo já será possível atuar com a capa-
cidade máxima dentro deste contexto. 

O retorno foi possível depois que 
a cidade permaneceu duas semanas 
na classificação de risco médio e tem 
como referência o calendário pro-
posto pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, que autoriza o funcio-
namento de cada faixa etária no se-
guinte cronograma:

Ensino Infantil: 8 de setembro
Ensino Médio (geral): 21 de setembro
Ensino Superior: 21 de setembro
Ensino Médio (estadual): 13 de outu-
bro
Ensino Fundamental – anos finais: 28 
de outubro
Ensino Fundamental – anos iniciais: 
12 de novembro

Escolas de 
educação infantil 
da rede particular 

retomam atividades  
presenciais

O retorno é gradual e adaptado a uma nova realidade marcada 
pelo distanciamento social que minimiza o contato físico das 

crianças no ambiente escolar.

ENSINO E PANDEMIA
Foto - Marcos Demeneghi

Escola de educação infantil localizada na Av. Getulio Vargas faz decoração para receber os alunos
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MOBILIDADE URBANA

Ônibus que fazem o transporte coletivo urbano voltam 
a circular na cidade depois de três dias parados. O 

Ministério Público do Trabalho mediou um acordo entre 
a representação dos motoristas e a Viação Tiaraju

Acordo põe fim a 
paralização dos 

motoristas 

A greve dos motoristas do trans-
porte coletivo urbano chegou ao fim 
na última sexta-feira, dia 16, depois 
de um acordo firmado entre o Sindi-
cato dos Trabalhadores dos Transpor-
tes Rodoviários de Santo Ângelo e a 
direção da Viação Tiaraju. 

A reunião ocorrida na manhã de 
sexta-feira foi mediada pelo Ministé-
rio Público do Trabalho e na tarde de 
ontem, em frente ao portão da con-
cessionária, os motoristas realizaram 
uma assembleia coletiva e aceitaram 
a proposta assinada no acordo. Deste 
modo, a greve chegou ao fim e o trans-

porte coletivo urbano foi normalizado 
em Santo Ângelo.

CONHEÇA O CONTEXTO
DA PARALIZAÇÃO

A greve que deixou a população 
por três dias sem ônibus teve como 
causa um contexto desfavorável que 
ocasionou em perdas na folha de pa-
gamento dos motoristas. 

Entre as variáveis está a diminui-
ção histórica do uso do transporte pú-
blico no município, a redução da frota 
veicular devido às medidas de afasta-
mento social, a falta de acordo entre 

sindicato e direção da empresa, mas 
principalmente, porque os motoristas 
sofreram cortes no vale alimentação, 
quinquênios/anuênios e premio por 
pontualidade.

No acordo firmado na última sex-
ta-feira, a direção da Viação Tiaraju 
aceitou reajustar o salário da catego-
ria em 2,5%, manter o vale alimenta-
ção e o adicional noturno, benefícios 
que estavam cortados da folha dos 
motoristas.  Por outro lado, os mo-
toristas aceitaram suspender, até o 
dissídio coletivo do próximo ano, o 
pagamento do quinquênio e prêmio 

pontualidade. 
A greve começou porque no pon-

to de vista dos motoristas, a Viação 
Tiaraju não foi justa com a categoria. 
Eles alegam que a empresa reduziu 
gastos com diesel ao diminuir a frota 
de ônibus disponíveis para a popula-
ção, participa de programas do Go-
verno Federal que pagam parte dos 
salários dos empregados e, além dis-
so, na visão dos grevistas, os ônibus 
em operação no município apresen-
tam lotação suficiente para obtenção 
de lucro, com cerca de 3500 passagei-
ros por dia na leitura da catraca.

Durante os dias de paralização os ônibus permaneceram no pátio e os motoristas ficaram em frente a empresa

Parada de ônibus da praça Pinheiro Machado
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Desde que as medidas de afastamento social 
iniciaram, a professora e escritora Jussara Carva-
lho Graffunder intensificou atividades de conta-
ção de histórias infantis ao vivo pela internet.

Com o pseudônimo de Jujuba, Jussara  for-
malizou um endereço digital na plataforma do 
Facebook identificado como @jujubaconta e dis-
ponível no seguinte endereço eletrônico: https://
www.facebook.com/JujubaConta/. 

Neste mês, a professora resolveu agregar mais 
colegas dedicados a arte da contação de histórias 
e lançou a Parada Literária da Jujuba. 

A ideia é realizar uma maratona de “contação” 
de histórias infantis entre os dias 20 e 24 deste 
mês. Participam desta parada literária, 30 profes-
sores e nove escritores de literatura infantil. 

As transmissões serão diárias entre às 13h e às 
20h e já têm escritores de várias cidades do Rio-
Grande do Sul e inclusive de São Paulo.

PRESENÇAS CONFIRMADAS:
• Leia Cassol – Porto Alegre/RS
• Marina Bastos – São Paulo/SP
• Eleonora Medeiros – Uruguaiana/RS
• Luciana Marinho – Passo Fundo/RS
• Roger Castro – Caxias do Sul/RS
• Rubiane Kluge – Santo Ângelo/RS
• Márcia F. Dieter - Ivoti/RS
• Milene Barazzetti – São Leopoldo/RS
• Rosane Castro – Cachoeirinha/RS

Maratona de contação de 
histórias pela internet

A professora Jussara Carvalho Graffunder organiza para os dias 20, 21, 22, 23 e 24 de 
outubro um evento virtual para promover a literatura infantil. Ao vivo na conta do Facebook 

@jujubaconta, nove escritores e 30 professores contam histórias infantis das 13 às 20h

EDUCAÇÃO

Leia Cassol Luciana Marinho

Marina BastosEleonora Medeiros

Tecnólogo em 
Gastronomia é o novo 
curso da FASA

O 11º curso superior ofertado pela Faculdade 
Santo Ângelo  (FASA) será o tecnólogo em Gastro-
nomia. A autorização foi publicada no Diário Oficial 
da União, nº 196, de 13 de outubro de 2020, através 
do Parecer CNE/CES546/2020. 

O novo curso, que possui o conceito 4 definido pelo 
MEC, foi comemorado pela direção da instituição e já 
ofertará 25 vagas no próximo vestibular. 

Segundo o professor Rafael Rossetto, diretor-
-presidente da FASA. O curso de Gastronomia é um 
dos mais procurados nos últimos anos e a institui-
ção está preparada para oferecer a melhor formação. 
“Nossos laboratórios já estão prontos e equipados 
com o que há de mais moderno no ramo da gastro-
nomia”, afirmou Rossetto.

VESTIBULAR 2021 - O curso de Gastronomia 
ofertará 25 vagas já para o próximo vestibular, com 
ingresso no primeiro semestre de 2021. Na mesma 
oportunidade, também serão oferecidas diversas va-
gas para os outros 10 cursos da Faculdade: Adminis-
tração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Mecâni-
ca, Medicina Veterinária e Pedagogia.

CURSO DE GASTRONOMIA - O curso superior 
em Gastronomia da FASA terá duração de dois anos e 
as aulas serão no turno da noite. O aluno formado na 
Instituição será um profissional conhecedor da cultura 
gastronômica e estará apto a gerenciar, operacionalizar 
e aplicar as técnicas gastronômicas na criação, inovação, 
pesquisa e extensão de alimentos e bebidas.
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Secretaria de Estado da Cultura
do Rio Grande do Sul apresenta:

Algo a Zelar - Velho Rock na Estrada
2020/2021 1ª Edição

Projeto que tem como objetivo levar o show da banda Arde Rock 
a todos os admiradores e colecionadores de carros antigos através de 
lives em ambiente virtual que acontecerão até novembro deste ano e 
três shows presenciais que acontecerão em 2021.

Anote em sua agenda:
Live em ambiente virtual nos sábados as 20:00h dos dias 10/10; 

17/10; 24/10; 07/11 e 28/11 de 2020 que serão transmitidas na 
Fanpage da Arde Rock no Facebook e no canal da banda no Youtube.

Em 2021 a banda sobe ao palco para se apresentar em 3 dos 
maiores encontros de carros antigos do RS.

21/03 no 6º Encontro de Carros Antigos de Santo Ângelo/RS or-
ganizado pela AVANT - Associação de Carros Antigos de Santo Ân-
gelo.

27/03 no 4º Encontro de Veículos Antigos e Customizados de 
Viadutos/RS - organização Veteran Car Club Viadutos.

15/08 no 3º enconto de Carros Antigos e 1º Volks Camp Tapera/
RS - organização Associação Clube Antigos Tapera.

Apoio: Minner, Supermercado Cripy, Posto Kaira, Black Prime,
Supermercado Silão, Redemac Potrich.

O projeto Algo a Zelar - Velho Rock na Estrada 2020/2021 1ª Edição é financiado 
pelo Governo do Estado , Secretaria da Cultura e Pro-cultura RS LIC LEI Nº 13.490/2010.

Pra você que gosta do bom e velho rock gaúcho
não pode perder nenhuma data.

#culturaessencial
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andre@escolabigmaster.com.br

Que Rede Social é essa? 
Edição 2020

André Ruschel

Hoje trago o relato de um amigo que 
trabalha com tecnologia em São Paulo.

“Trabalho com tecnologia há muito 
tempo, lá quando “teclávamos” no mIRC, 
ICQ, de ficar escutando arquivo midi (so-
mente som) do Pink Floyd e outros rocks 
bacanas. Eis que surge o Orkut, consegui 
ficar de fora, apenas observando e nunca tive uma conta para ficar criando as 
minhas comunidades ou postando fotos. 

Um belo dia surge o Facebook, realmente fiquei atentado e “obrigado” de-
vido ao meu trabalho a entrar na tal rede social, para assim me tornar mais 
social, ou melhor, aparecer junto aos demais profissionais. Ainda recordo-me 
de uma campanha publicitária que fui convidado pela empresa do Washington 
Olivetto (aquele publicitário famoso dono da WMcCann) a ficar postando con-
teúdos de tecnologia na minha rede social. 

Comecei então a ficar louco quando me dei em conta que tudo que eu ia fazer 
como: comer, beber, comprar, viajar, eu sempre tinha que antes de tudo, postar 
na rede social! 

Mas aí caí em desgraça, porque minha vida passou a não ter mais sentido se 
não postasse e o pior, ficava esperando para ver quem iria curtir e quantos iriam 
comentar as minhas postagens sem ao menos curtir aquele momento com as 
pessoas que ali estavam presentes.

Esse relato do texto acima, foi de uma coluna que escrevi em 2014.
Chegamos em 2020, muitos amigos falam “você assistiu o novo documentário 

da Netflix, O Dilema das Redes?”. Depois que assisti eu saí do Instagram, desativei 
todas as notificações do meu celular e vou dar um tempo com as redes sociais”. 

Você sabe dizer quanto tempo perde por dia nas redes sociais? Você deixa de 
ler um livro, deixa de fazer exercícios físicos ou visitar um amigo? É um choque de 

realidade muito grande.
Por curiosidade, fui ver 

quanto tenho gasto, e fui sur-
preendido, mas que fique cla-
ro, WhatsApp no meu caso são 
clientes.

Por fim, fica a sugestão: Se 
você não paga nada, o produto 
para as redes sociais é você!

Militares 
arrecadam 

e doam 
mais de 500 
brinquedos

SOLIDARIEDADE

No dia 09 de outubro, o 1º Batalhão de Comu-
nicações realizou a entrega de 540 (quinhentos e 
quarenta) brinquedos arrecadados pelos milita-
res do batalhão durante a Campanha do Brinque-
do 2020, em comemoração ao dia das crianças.

Neste ano as instituições atendidas pela cam-

panha em Santo Ângelo foram: o Pelotão Curu-
mim, o Centro de Formação São José (Lar da 
Menina) e o Centro de Acolhimento Martinho 
Lutero.

Durante a distribuições foram adotadas as 
medidas preventivas de combate à COVID-19. 

O 1º Batalhão de Comunicações 
faz Campanha de Arrecadação de 

Brinquedos para o do Dia das Crianças e 
beneficia o Pelotão Curumim, o Centro de 

Formação São José (Lar da Menina) e o 
Centro de Acolhimento Martinho Lutero.Entrega no Centro de Formação São José (Lar da Menina)

Pelotão Curumin foi um dos contemplados

Sec Com Soc/1º B Com 

Sec Com Soc/1º B Com 

23ª Semana Acadêmica de Psicologia da URI começa dia 19
Organizada pelo 6º semestre 

do Curso, inicia na segunda-feira, 
19, e se estende até dia 23, a 23ª 
Semana Acadêmica de Psicologia 
da URI Santo Ângelo, cujo tema-
-base é “Os múltiplos olhares da 
Psicologia”.

De acordo com a coordenadora 
do curso e da Semana Acadêmica, 
Giana Bernardi Brum Vendrusco-
lo, “nessa 23ª Semana Acadêmica 
serão expostos temas pensados de 
acordo com a atuação do Psicólo-
go frente às diferentes abordagens 
existentes no campo de sua atua-
ção, como experiências anômalas e 
dissociativas em contexto religioso; 
psicanálise; neurociências; educa-
ção sexual; saúde ocupacional”.

A Semana Acadêmica contará, 

também, com a III Mostra de Tra-
balhos Científicos, com apresenta-
ções pelo Google Meet (meet.goo-
gle.com/mjt-mmwy-nab). 

A inscrição, no site da URI, é 
gratuita para estudantes e pro-
fessores da URI e tem taxa de R$ 
10,00 para o público externo. 

Mais informações a respeito, 
pelo fone (55) 3313-7900 ou pelo 
e-mail giana@san.uri.br. 

PROGRAMAÇÃO
DIA 19

19:30 - 22:30 - Experiências 
Anômalas e Dissociativas em Con-
texto Religioso - Douglas Flores - 
Local: Google Meet

DIA 20
19:30 - 22:30 - Como a mente 

constrói a realidade - Andrei Mayer 
- Local: Google Meet

DIA 21
14:00 - 17:00 - III Mostra de 

Trabalhos Científicos - Local: Goo-
gle Meet

19:30 - 22:30 - Psicologia Or-
ganizacional e Saúde ocupacional 
- Micheli Taube - Local: Google 
Meet

DIA 22
19:30 - 22:30 - Os fundamen-

tos da psicanálise e a importância 
do autoconhecimento na vida pro-
fissional do psicólogo - Anelise Ra-
buski - Local: Google Meet

DIA 23
19:30 - 22:30 - Educação Sexu-

al - Débora Bolzan - Local: Google 
Meet
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Foto: Divulgação

Equipes das vigilâncias Ambiental e Sanitá-
ria estão realizando o Levantamento de Índice 
de Rápida Amostragem (LIRA) em quarteirões 
e imóveis do município. Santo Ângelo não regis-
tra nenhum caso de dengue há dois meses, mas 
já chegou a registrar 493 casos no ano, com dois 
óbitos. 

A coordenadora de Vigilância Epidemioló-
gica e Imunizações da SMS, enfermeira Juliane 
da Rosa, informa que o último caso registrado 
de Dengue em Santo Ângelo foi em agosto deste 
ano. Segundo ela é de fundamental importância 
as ações frequentes com o objetivo de realizar a 

varredura e a eliminação de criadouros. “É im-
portante as pessoas mantenham seus pátios lim-
pos, ainda mais após dias de chuva quando a água 
pode ficar acumulada em qualquer objeto encon-
trado nos pátios, o que torna perigoso para a cria-
ção do mosquito”, adverte. 

Para manter o contexto dos últimos meses é 
dada a continuidade das ações de combate e con-
tenção do mosquito da dengue. A coordenadora 
da Vigilância Ambiental de Santo Ângelo, Selenir 
Arruda, ressalta que estas ações estão sendo rea-
lizadas em toda a área urbana do município. “As 
atividades estão sendo realizadas por uma equipe 

composta por 27 agentes, com 158 quarteirões vi-
sitados e 1.750 imóveis que passaram pela inspe-
ção da vigilância”, explica Selenir. 

A secretária municipal de Saúde, Andréia Ber-
nardi, esclarece que o objetivo destas ações é pro-
teger a população. Ela lembrou que é necessário 
a conscientização e o trabalho de toda a comuni-
dade, cada um fazendo a sua parte, com a limpe-
za do seu próprio pátio e separando o lixo corre-
tamente. “Para eliminar os focos do mosquito e 
evitar a sua proliferação, a Secretaria de Saúde 
realiza diversas ações integradas, de forma contí-
nua, desde o início do ano”, relata. 

Agentes públicos 
medem o índice 

de infestação 
de mosquito na 

área urbana 
Um efetivo de 27 agentes tem a missão de fazer a visita e 

vistoria de pátios de residências para impedir que a dengue 
volte a fazer vítimas no município de Santo Ângelo Já foram visitados 158 quarteirões


