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A escultura de um 
anjo missioneiro 
entalhada em madeira 
é restaurada, ganha 
esterilização com luz 
ultravioleta e retorna 
para Santo Ângelo, 
onde ficará em 
exposição permanente 
no Museu Municipal 
José Olavo Machado
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 22°
14°

2 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

24°
13°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

27º
12º

0 mm

30/10/2020 - 14h

1º Prêmio - 4.727
2º Prêmio - 2.623
3º Prêmio - 2.085
4º Prêmio - 3.544
5º Prêmio - 2.096
6º Prêmio - 5.075

30/10/2020 - 18h

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

MÍN.

Cheia
31/10 a 7/11

Minguante
8/11 a 14/11

NOTAS

“Malha Fina”
A Receita Federal começa nesta quinta-feira 

(29/10) a enviar cartas a contribuintes de todo o 
país, cuja Declaração do Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas (IRPF) exercício 2020, ano-base 
2019, esteja retida em malha fiscal, para que os 
próprios contribuintes promovam a autorregula-
rização. 

Trata-se de ação destinada a estimular os con-
tribuintes a verificarem o processamento de suas 
Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e, caso cons-
tatem erro nas informações declaradas ao Fisco, 
providenciarem correção.

Saque emergencial
A partir deste sábado (31/10), os trabalhadores 

nascidos em setembro e outubro poderão sacar em 
espécie ou transferir valores do Saque Emergencial 
do FGTS. Serão aproximadamente 10,2 milhões de 
trabalhadores, que poderão movimentar R$ 6,4 bi-
lhões em valores nesta etapa.

Os trabalhadores poderão realizar o saque em es-
pécie nas unidades lotéricas e correspondentes CAI-
XA Aqui a partir do sábado (31/10) e nas agências da 
CAIXA a partir da próxima terça-feira (03/11).

COMO SACAR - Para realizar o saque, é preciso 
fazer o login no aplicativo, selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código de saque”.  Em seguida, 
o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o 
código de saque na tela do celular, que tem validade 
de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas 
eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos 
correspondentes CAIXA Aqui.  A transferência dos 
valores pode ser feita diretamente pelo aplicativo 
CAIXA Tem para outras instituições financeiras, 
sem custos.

ALERTA - A CAIXA não envia mensagens com 
solicitação de senhas, dados ou informações pesso-
ais. Também não envia links ou pede confirmação 
de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou 
WhatsApp.

QUEM NÃO RECEBEU NA DATA PREVISTA 
- Para receber o Saque Emergencial FGTS, é preciso 
estar com os dados cadastrais atualizados. Os traba-
lhadores que ainda não receberam devem acessar o 
aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais 
e solicitar a abertura da conta Poupança Social Di-
gital. O valor e a data do crédito são informados em 
seguida.

INFRAESTRUTURA

Quem transita pela zona norte percebe as 
obras de asfaltamento da Rua Marechal Floria-
no. O trecho em obras é entre a Avenida Sal-
gado Filho e a Rua Uruguai, são cerca de 900 
metros e o cronograma de asfaltamento tem 
previsão para seguir durante a primeira quin-
zena de novembro. 

A obra de asfaltamento na Rua Marechal 
Floriano tem o investimento de R$ 459.581,88, 
iniciada após a ampliação da rede de água e es-
goto executadas pela Corsan.

Segundo a assessoria de comunicação da 
Prefeitura de Santo Ângelo até a primeira quin-
zena do mês de novembro, serão completados 
1,2 quilômetro de asfalto considerando outras 
obras como as que estão sendo finalizadas nos 
bairros Missões e Pilau, região leste da cidade.

Já foi concluído o asfaltamento de 200 me-
tros da Rua Padoim, interligando os bairros 
Missões e Pilau; e na Rua Marechal Deodoro, 
entre as ruas São Luiz e João Henrique Licht, 
na zona leste de Santo Ângelo. 

As obras estão sendo realizadas com recur-
sos do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2), por meio do Programa Pró-Transpor-
te do Governo Federal, mais contrapartida fi-
nanceira do município.

Depois de obras da Corsan a 
Marechal recebe asfalto novo

Fernando Gomes

Trabalho na Rua Padoim

Fernando Gomes

Trabalho de asfaltamento da Rua Marechal Floriano
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Ocorrências envolvendo fraudes cibernéticas começaram a se avolumar 
nos últimos 15 dias na delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo. Com a 
abrangência regional de 97 municípios, a Delegada Grabriela Madrid Aqui-
no percebe o crescimento da atuação de quadrilhas especializadas em lesar 
as pessoas recentemente incluídas no Sistema Bancário Nacional. Para ope-
racionalizar o saque emergencial do FGTS, a Caixa Econômica Federal criou 
automaticamente contas digitais em nome dos trabalhadores e, no meio deste 
processo, muitos caem em armadilhas tecnológicas que já estão sendo inves-
tigadas em Brasília.

“Estamos recebendo diuturnamente novas ocorrências referentes a saques 
fraudulentos do FGTS”, confirmou a Delegada, ao explicar que este tipo de cri-
me é praticado por quadrilhas especializadas em fraudes cibernéticas. Os usuá-
rios dos aplicativos da Caixa caem em armadilhas tecnológicas e perdem o valor 
do benefício. Gabriela informou que ainda não há uma conclusão do modus ope-
randi das quadrilhas e que todos os processos investigativos estão centralizados 
em Brasília. “Lá nos temos um time de espertos com conhecimento suficiente 

para investigar este tipo de ação”, conclui a delegada ao confirmar o aumento do 
número de fraudes na região. 

O Saque Emergencial da conta do FGTS é autorizado pelo trabalhador por 
meio de um aplicativo chamado “CaixaTem”. Parte do dinheiro do Fundo de 
Garantia - no teto de R$ 1045,00 - é depositado em uma conta poupança digital 
criada automaticamente pelo sistema da caixa, e o valor pode ser utilizado para 
pagar contas, fazer transferências e também para saque, conforme um calendá-
rio criado pela instituição. Neste trâmite entre a autorização e a possibilidade de 
sacar o dinheiro, muitos trabalhadores nem percebem que foram vítimas. 

O trabalhador que se sentir lesado deve procurar uma agência da Caixa Eco-
nômica Federal para se certificar da real ocorrência de fraude. Uma vez detec-
tando o problema, a própria Caixa encaminhará o processo. A delegada explica 
que há uma cooperação entre os dois órgãos de governo e um trabalho conjunto 
-  Caixa e Polícia Federal - para investigar e descobrir quem são os fraudadores e 
como eles operam. Quem não se sentir seguro pode, ainda, realizar a ocorrência 
na Polícia Federal, informou a delegada. 

Golpe no saque 
do FGTS atinge 

trabalhadores de 
Santo Ângelo

Somente na Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo já foram 
registrados mais de 150 boletins de ocorrência. Trabalhadores 

alegam que ocorreu o sumiço do valor de R$ 1.045,00 referente ao 
saque emergencial do FGTS, liberado para os trabalhadores - com 

fundo disponível - em razão da pandemia do novo coronavírus.

SEGURANÇA
Foto - Marcos Demeneghi

Delegada de Polícia Federal Gabriela Madrid Aquino
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ORIGEM DA PEÇA

Segundo um parecer técnico sobre a origem da peça elaborado pela mu-
seóloga Raquel Furtado Durans, do Iphan, o anjo pertencia a uma senhora que 
morava numa fazenda em Santa Tecla e estava lá desde 1896. A dona da fazenda 
veio morar em Santo Ângelo e doou a imagem para o Museu Municipal Dr. José 
Olavo Machado. 

Esta escultura não estava em exposição, estava guardada junto a reserva 
técnica do museu. No ano de 2017 iniciou-se um trabalho de digitalização das 
informações de cada uma das peças que integram o acervo, são mais de 1000. 
Este trabalho foi concluído no ano de 2020. 

No dia 21 de setembro de 2020, Edison Hüttner, coordenador do Projeto de 
Arte Sacra Jesuítico-guarani CNPQ-PUCRS, esteve em Santo Ângelo para tratati-
va de início de restauro da peça, reunido com o secretário municipal de Cultura, 
Marco André Müchen, e com a diretora do Museu, Clotilde Maria Mousquer, Edi-
son assinou um termo de empréstimo do anjo para ser restaurado.

MISSÕES JESUÍTICAS

Exposição 
permanente 
do Querubim 
Missioneiro 

A imagem de um anjo de estilo bar-
roco, classificada como autêntica arte 
do período jesuítico/guarani, ficará em 
exposição permanente para observação 
dos moradores e turistas que visitam o 
museu José Olavo Machado, em Santo 
Ângelo. A peça já pertencia a reserva 
técnica do museu e estava coberta com 
espessa camada de tinta prata.

O trabalho de restauração do 
Querubim Missioneiro foi sugerido e 
coordenado pelo professor e doutor 
- pela Universidade Jesuíta de Roma 
- Edison Hüttner, e realizado na Ofi-
cina Museográfica do Museu de Ciên-
cias e Tecnologia (MCT) da PUCRS, 
com orientação da artista plástica 
Carla Rigotti e contribuições na res-
tauração do doutorando do curso de 
Pós-Graduação em História, Cláudio 
Lopes Preza Junior.

A imagem do Querubim, o anjo 
missioneiro, será apresentada no Mu-
seu Municipal Dr. José Olavo Machado 
na próxima quinta-feira, dia 5, às 19 
horas. A exposição é realizada pela Se-
cretaria Municipal de Cultura, Núcleo 
de Arqueologia (Santo Ângelo), Museu 
Municipal Dr. José Olavo Machado, 
Escola de Humanidades e seu Grupo de 
Pesquisa de Arte Sacra Jesuítico-Gua-
rani e Luso-Brasileiro (PPGH/PUCRS). 

Na sexta, dia 6, terá início a visita-
ção da obra, que deverá ser realizada 
mediante agendamento.

Esta escultura possui 60 centíme-
tros de altura e 47 cm de largura, pe-
sando 5,2 quilos. É de madeira escul-
pida policromada e tem encaixe nos 
braços e nas pernas, além de duas aber-
turas para colocação das asas. Esta arte 
missioneira será fixada no interior do 
museu de modo que fique suspensa, no 
alto, por meio de fios. 

A restauração contribuiu para o 

resgate dos aspectos originais da peça. 
Após análise, foram realizados testes e 
iniciou-se a remoção de uma espessa 
camada de tinta prateada e de concen-
trações de gesso, foram fixados os bra-
ços que estavam soltos e aplicada uma 
resina natural transparente para con-
servar a escultura. Mas além disso, os 
pesquisadores revisaram a bibliografia 
sobre as representações angelicais na 
cultura da igreja para compreender o 
seu uso nas reduções. 

Por fim, a escultura passou pela 
irradiação de luz UV-C, pois a técni-
ca é eficaz para a eliminação de Fun-
gos, Bactérias, família Coronavirus, 
e o próprio COVID 19 – deixando a 
superfície onde foi aplicada a luz UV 
(radiação ultravioleta), completa-
mente esterilizada, sem contamina-
ção.  Os produtos da Huttech foram 
desenvolvidos no Parque Tecnológico 
do TecnoPUCRS com testagem por ra-
diometria em ensaio de simulação em 
atividade real.   A aplicação do UV-C 
no Anjo Barroco Missioneiro de San-
to  Ângelo foi realizada pelo Dr. Éder 
Abreu Hüttner no Campus da PUCRS 
e acompanhada por Édson.

A peça de arte barroca tem carac-
terísticas próprias, pois um novo bar-
roco foi criado nas missões, conforme 
citação compilada no trabalho “embo-
ra o propósito sacro e místico fosse o 
mesmo, as mãos que esculpiam eram 
outras”. Os artistas missioneiros ti-
veram como escola mestres da Itália, 
Alemanha e Espanha, mesclados aos 
nativos que também eram inseridos 
nas artes da música, escultura, agri-
cultura, arquitetura, entre outras téc-
nicas que caracterizaram estes povos 
Deste modo, todas as peças produzi-
das neste período possuem caracte-
rísticas passíveis de identificação. 

A escultura de um anjo missioneiro entalhada em madeira é 
restaurada, ganha esterilização com luz ultravioleta e retorna 
para Santo Ângelo, onde ficará em exposição permanente no 
Museu Municipal José Olavo Machado

DepoisAntes

Edison Hüttner



5Sábado, 31 de outubro de 2020

O fluxo de pessoas nos Cemitérios Municipais  
aumentou nos últimos 15 dias. A população faz a 
tradicional manutenção dos túmulos com limpeza 
e ornamentação com flores. 

A administração municipal disponibilizou a 
presença de containers para facilitar o descarte 
de materiais retirados dos túmulos, como vasos 
quebrados, coroas inutilizadas, entre outros ma-
teriais. 

O Horário de funcionamento nos dias que an-
tecedem o dia de finados é das 7h até às 19h e no 
dia 2 de novembro será ampliado em uma hora, ou 
seja, a abertura dos portões ocorre às 6h e segue 
aberto até às 19h. 

O Sagrada Família está com a capacidade esgo-
tada e não há mais espaços. São sepultados lá, so-
mente membros de famílias que já têm um espaço 
adquirido no passado. O Cemitério Municipal Ro-
que Gonzalez, localizado na Av. Sagrada Família, 
tem área aproximada de cinco mil metros e ainda 
possui capacidade de acolhimento. Quem admi-
nistra o processo de venda dos terrenos é a Prefei-
tura Municipal, por meio da secretaria de obras.

População 
antecipa a 

manutenção 
dos túmulos

Em Santo Ângelo existem dois cemitérios 
municipais, o Sagrada Família que fica 
no centro da cidade e o cemitério Padre 
Roque Gonzalez localizado na ERS 218, 

no Bairro Piratini

FINADOS 

Imagem interna do Cemitério Municipal Sagrada Família

Marcos Demeneghi

ESTRADAS - LITORAL - OPERAÇÃO “VERÃO TOTAL”
O movimento nas estradas foi ampliado neste 

final de semana. Além do Dia de Finados, o núme-
ro de veículos na estrada também é maior devido 
a transferência, para o dia 30, da folga relativa ao 
dia do Servidor Público (celebrado em 28 de ou-
tubro). 

Neste ano a Secretaria da Segurança Pública 
do estado ampliou o efetivo de policiamento e 
patrulhamento no litoral e balneários internos 
devido ao feriadão. Entre sexta-feira, dia 30 e a 
próxima segunda, dia 2 de novembro, a Brigada 
Militar (BM), Polícia Civil (PC) e Corpo de Bombei-

ros Militar (CBMRS) terão, além do efetivo regular, 
380 servidores a mais nos municípios litorâneos.

O vice-governador e secretário da Seguran-
ça Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e as chefias das 
vinculadas da SSP, realizaram na tarde de quinta 
(29) uma reunião, por videoconferência, com pre-
feitos da Associação dos Municípios do Litoral 
Norte, quando foi informado que o planejamento 
da Operação RS Verão Total 2021 irá incluir uma 
campanha de comunicação para conscientizar a 
população sobre a necessidade de manter todos 
os cuidados preventivos contra a Covid-19.
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Cabos de Fibra óptica são criminosamente cortados 
no início da semana na Av. Getúlio Vargas em Santo Ân-
gelo. Ao amanhecer de terça-feira, dia 27, os técnicos de 
mais de uma operadora avaliavam o estrago que também 
impacta para os usuários do serviço. 

O corte indevido destes condutores exigiu cerca de 
oito horas de trabalho dos especialistas em fibra óptica. 
Os técnicos que estiveram no local obtiveram a narrativa 
de um morador que informou ter testemunhado a pre-
sença de alguém usando uma cerra manual para realizar 
o corte dos fios e que teria chamado a Brigada Militar. 

Não se sabe o motivo, mas relataram a suspeitas de 
que os criminosos poderiam estar procurando fios de co-
bre para extrair o material e revende-lo. Uma vez os fios 
sendo de fibra óptica, não lograram êxito.

Os cabos apresentavam danos em um trecho da Av. Getúlio Vargas de aproximadamente 300 
metros, entre as Ruas Barão do Triunfo e Rua Santa Rosa

Fibras ópticas são cortadas 
e amanhecem no chão

INTERNET

Técnicos reparam o estrago feito pelo corte do cabo Um dos condutores caídos no canteiro central da avenida

Marcos Demeneghi
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andre@escolabigmaster.com.br

Busca qualificada no Google

André Ruschel

Levante a mão quem nunca utilizou um dos buscadores mais famosos 
do mundo o Google para fazer suas pesquisas de forma rápida e eficiente.

Pesquisa rápida é verdade, mas você realiza buscas de forma eficiente? 
Vejamos como você faz para buscar uma apostila em .PDF sobre Redes 
Sociais no Google?

Ora, simplesmente digite:

Agora vamos realizar uma busca de forma eficiente, veja:

O que realizamos nessa pesquisa: Apenas informamos o tema e o tipo de 
arquivo que desejamos -  “Redes Sociais” filetype:pdf

Agora veja, queremos pesquisar IRPF somente dentro do site da Receita 
Federal:

Espero que essa dica seja útil para seus trabalhos.

Servir desinteressadamente
COMO UM C.LEO PODE

MUDAR O MUNDO COM O “L”

C.LEO Cláudia Elizandra Lemke
Diretora de Campanhas do LEO Clube Santo Ângelo Universitário

Quando ingressei no trabalho voluntário minha 
esperança era de mudar o mundo, pois ao olhar ao re-
dor percebemos que muitas coisas poderiam ser me-
lhores. Já escutei- por no mínimo dez vezes- a frase: 
“Entramos no LEO para mudar o mundo, e somos nós 
que mudamos”, e isso é bem verdade, porque confor-
me tomamos percepção das nossas ações diárias em 
casa, nas escolas, no trabalho, no transito, etc..., com-
preendemos que a mudança começa dentro de si e, 
que o “L” de liderança, é vivenciado diariamente.

Um líder é definido como um agente de mudan-
ças, um indivíduo capaz de impactar a realidade em 
que vive possuindo autoconhecimento, traçando pla-
nos e objetivos. No entanto, muitos de nós pensa em 
líderes como os grandes nomes de LincoIn, Martin 
Luther King e Gandhi, que indiscutivelmente influen-
ciaram de forma positiva a história mundial, ou como 
gostamos de dizer: mudaram o mundo.

Muitos companheiros não se veem como líderes, 
não se reconhecem como tal pois não possuem car-
gos como presidente ou fazem parte da diretoria de 
seu clube-, mas é fundamental que saibamos em um 
LEO Clube todos somos líderes... Os grandes líderes 
mundiais não são únicos, companheiros como Aline, 
Bruna e Joãos estão por aí nesse momento transfor-
mando o mundo, com seus pequenos gestos de lide-
ranças...

Pois quando um C.LEO realiza com seu clube uma 
campanha e está voltado a atingir um objetivo com 
ela, chamando os companheiros para o foco, enfren-
tam barreiras e obstáculos, está presente um líder...

No momento em que o C.LEO vê algo mudando e 
pede ajuda aos colegas, ele age como um líder e realiza 
esforços para enfrentar as mudanças...

Um líder está presente em um C.LEO quando com 
amor pelo movimento ele não desiste do seu objetivo, 
independe do que esteja acontecendo...

O C.LEO é um líder, porque indiscutivelmente, ele 
possui as características de tal, e mesmo que não lide-
re um grupo de pessoas em seu clube a todo instante, 
em diferentes momentos ele influencia as pessoas ao 
seu redor a serem melhores, estando presente aí um 
líder.

Que possamos continuar assim, sendo líderes 
todos os dias em nosso movimento, e que possamos 
juntos mostrar que a liderança muda o mundo, nem 
que seja o nosso. Que possamos mostrar que com o 
movimento temos nos tornando pessoas melhores 
para que ao servir de exemplo aos outros possamos 
influenciá-los e, com nosso amor, persistência e lide-
rança transformar o mundo em um lugar melhor para 
conviver.

COLUNA DO LIONS 
SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO 

LIONSFamurs reafirma posição 
contrária a retomada das 

aulas presenciais 

ENSINO E PANDEMIA

Foto: Walla Santos

Em todo o Estado do Rio Grande do Sul apenas 101 escolas que possuem ensino médio e técnico 
receberam alunos no último dia 28 de outubro. Isso não representa nem 10% do total

Assembleia da Famurs reafirma orientação de não voltar 
às aulas presenciais e manifesta sua absoluta contrariedade 
ao condicionamento desta orientação à liberação de outras 
atividades nos municípios. 

A FAMURS, reunida em assembleia geral extraordinária 
na manhã de hoje, 28 de outubro de 2020, por unanimidade 
entre os representantes de associações regionais e diretoria 
presentes, tomou as seguintes decisões:

– Reafirmar, pela terceira vez, e definitivamente, a orien-
tação de não retornar às aulas presenciais, respeitando a de-
cisão contrária de municípios que, de acordo com a sua reali-
dade local, assim o fizerem, pelas razões já descritas e que até 
hoje permanecem.

– Manifestar profunda contrariedade ao condiciona-
mento trazido nos últimos decretos estaduais de só permitir 
liberação de determinadas atividades a partir da retomada 
presencial das aulas. Esta imposição fere frontalmente a au-
tonomia dos municípios, além de tratar questões diferentes 
como se fossem iguais. 

– Alertar que os Municípios do RS não dispõem das 
condições ideais para fiscalizar o cumprimento integral dos 
protocolos atualmente existentes em face da quantidade e 
diversidade de situações frente as dificuldades de recursos 
humanos locais. 

- Aguardar a apresentação da proposta pelo Governo do 
Estado de eventual manutenção ou modificação das alíquotas 
de ICMS do estado do RS para o ano de 2021, para posterior  
avaliação da proposta concreta e deliberação.

Salientamos, por fim, que a FAMURS manterá, como 
sempre o fez, sua postura de diálogo e responsabilidade na 
busca das melhores soluções para enfrentamento das gran-
des dificuldades que haveremos de superar.

Maneco Hassen
Presidente da FAMURS

NOTA PÚBLICA FAMURS
A Secretaria da Educação (Seduc) atu-

alizou os dados recebidos das 30 Coorde-
nadorias Regionais de Educação (CREs) 
sobre o funcionamento das escolas e le-
vantamento foi divulgado nesta semana, 
pois o Governo do Estado autorizou o re-
torno das aulas presenciais da rede esta-
dual nos ensinos Médio e Técnico e desde 
o dia 28 de outubro, dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Das 1.136 escolas de Ensino Médio 

e Ensino Técnico da rede estadual (em 
todo o estado), 507 escolas estão em mu-
nicípios que têm decreto que proíbe o re-
torno das aulas presenciais.

Das 629 escolas de Ensino Médio e 
Técnico em municípios onde a abertura 
é autorizada, 101 receberam estudantes 
para aulas presenciais, respeitando os 
protocolos sanitários e as adequações es-
tabelecidas na portaria conjunta 01/2020 
publicada por Seduc e Secretaria da Saú-
de (SES).

ENSINO FUNDAMENTAL
Com a autorização para o retorno 

das aulas presenciais nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental, a partir de 28 de 
outubro, das 1.237 escolas com oferta de 
Ensino Fundamental, 424 estão em mu-
nicípios com decreto que proíbe a realiza-
ção de aulas presenciais.

Das 813 escolas de Ensino Funda-
mental em munícipios onde a abertura 
é autorizada, 60 receberam estudantes 
para aulas presenciais.
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Identificador 
Veicular com 
matrículas até dia 
14 de novembro

PROFISSÃO

O Curso Atualização de Identifi-
cador Veicular e Documental minis-
trado pela URI Santo Ângelo teve o 
período de inscrições prorrogado. A 
matrícula pode ser feita até dia 14 de 
novembro. O curso tem a autorização 
do DETRAN e será desenvolvido na 
modalidade on line.

A matrícula deve ser feita até dia 
14 de novembro, no setor de Serviços 
do Câmpus da URI, prédio 20, sub-
solo I, das 14h às 17h; on line para 
pagamento à vista e documentos di-
gitalizados. Os documentos exigidos 
incluem: cópia e original de carteira 
de identidade, CPF, comprovante de 
escolaridade, certidão de nascimento 

ou casamento, comprovante da reali-
zação de curso de Identificador Veicu-
lar e Documental de, no mínimo, 100 
horas/aula.

O programa do curso conta com 
três módulos: Ética e Relações In-
terpessoais no Trabalho; Legislação; 
Atualidades e Inovações Tecnológicas 
dos Procedimentos e Práticas de Vis-
toria Veicular e Documental.

O investimento é de R$ 389,00 
pago com cartão Banricompras, Visa 
ou Master em duas vezes ou então, 
R$ 350,00 à vista. A carga horária do 
curso totaliza 24 horas/aula, aconte-
cendo dias 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de 
novembro.


