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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 28°
17°

2 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

29°
18°

5 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

29º
18º

0 mm

12/02/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.216
2° Prêmio -  6.418
3° Prêmio -  7.176
4° Prêmio -  4.475
5° Prêmio -  9.866
6° Prêmio -  4.151

12/02/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
11/2 a 18/2

Crescente
19/2 a 26/2

EVENTOS

O presidente da 10ª Feaagri 
Missões Daniel Casarin, junta-
mente com demais integrantes 
da diretoria, visitaram na ma-
nhã de sexta-feira, 12, o empre-
sário Arlindo Diel, para apre-
sentar a Feira da Agroindústria 
e Agricultura Familiar, que 
ocorrerá de 3 a 7 de Setembro 
de 2021, no Parque Interna-
cional de Exposições Siegfried 
Ritter, em Santo Ângelo/RS. 

Na oportunidade também 
foi entregue projeto de Capta-
ção de Recursos a ser encami-
nhado ao Ministro da Cidada-
nia Onyx Lorenzoni. Arlindo 
Diel manifestou integral apoio 
ao pleito da comissão e na pró-
xima semana estará entregan-
do em mãos ao Ministro.

A FEAAGRI MISSÕES
A Diretoria executiva da 

10ª Feaagri Missões – Feira 
da Agroindústria e Agricultura 
Familiar, reuniu-se também na 
manhã de sexta-feira, dia 12,  
para deliberar sobre a possi-
bilidade de unir a edição deste 
ano à edição da Fenamilho. No 
entanto, decidiu-se por una-
nimidade dar continuidade ao 
formato programado. 

A comissão entende que os 
objetivos da Feaagri são di-
recionados para o fomento às 
agroindústrias e pequenos em-
preendimentos do Município. 
Foi considerado a comerciali-
zação já realizada, que ultra-
passa a 40% dos espaço. Tam-
bém foi considerado o projeto 

cultural específico aprovado 
desde 2019, o qual está em 
fase de captações já efetivadas, 
encaminhadas e com boas ar-
ticulações, com justificativas 
específicas para subsidiar os 
pequenos empreendimentos 
do Município. A meta é atingir 
230 expositores e atrair mais 
de 50 mil visitantes, durante os 
5 dias evento, que não terá co-
brança de ingressos. 

COMISSÃO ORGANIZADORA
Participaram das reuni-

ões, o vice-presidente Gilberto 
Aiolfi, o secretário Diomar For-
menton, o tesoureiro Oscar da 
Fonseca Diniz Neto, o associa-
do Jonatã Ferreira e a produto-
ra cultural Odila Motta.

Foto: Marcos Demeneghi

Organizadores da 10ª Feaagri 
Missões reúne-se com assessoria 

do Ministro Onyx Lorenzoni

Diomar Formenton, Jonatã Ferreira, Gilberto Aiolf, Odila Motta, Oscar da Fonseca Diniz Neto, Arlindo Diel e Daniel Casarim

VACINA CONTRA A COVID-19 
VAI PARA O INTERIOR

A secretaria Municipal de Saúde de Santo Ânge-
lo anunciou nesta quinta-feira, 11, o cronograma de 
imunização contra a COVID-19 para o meio rural, 
exclusivamente para pessoas com mais de 85 anos 
e acamados. A programação inicia já nesta sábado, 
dia 13, a partir das 8 horas, contemplando idosos 
do Distrito Buriti, Ressaca da Buriti e Atafona. 

O secretário de Saúde, Flávio Christensen des-
tacou que, em caso de chuva, uma nova data será 
agendada para a execução do cronograma de imu-
nização. 

A programação será retomada a partir de quar-
ta-feira, dia 17, pela manhã. 

LOCAIS DE VACINAÇÃO NO INTERIOR
17/02 - Restinga Seca (Posto de Saúde): 8h às 10h 
- acamados: 10h às 12h; Micuim (Salão Paroquial) 
14h às 16h - acamados: 16h às 17h
18/02 - Distrito Sossego (Escola Nossa Senhora 
Aparecida): 8h às 9h30 acamados: 9h30 às 10h30; 
Timbaúva (escola desativada) 10h45 às 11h30 - 
acamados: 11h30 às 12h; Comandaí (Salão Paro-
quial): 13h30 às 16h - acamados: 16h às 17h
19/02 - Cristo Rei (Salão Paroquial): 8h às 9h30 
- acamados: 9h30 às 10h; Rincão dos Rorattos 
(Salão Paroquial): 10h30 às 11h - acamados: 11h às 
12h; Lajeado do Cerne (Posto de Saúde): 13h30 
às 14h30 - acamados: 14h30 às 15h30; Linha In-
dependência (Escola Castro Alves): 16h às 16h30 
- acamados: 16h30 às 17h
20/02 - Rincão dos Mendes (Posto de Saúde) 
8h às 9h - acamados: 9h às 10h; Ilha Grande (Sa-
lão Paroquial) 10h30 às 11h - acamados: 11h às 12h; 
Prestes (Salão Paroquial) 13h30 às 14h30 - aca-
mados: 14h30 às 15h; Rincão dos Meotti (Es-
cola) 15h30 às 16h - acamados: 16h às 17h; Santa 
Rita (Posto de Saúde) 8h às 11h30 - acamados: 18h 
às 18h30.

NOTAS

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Eugênio de Castro

ATO CONCESSOR DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS 

INTEGRAIS
Relatório gerado pelo SAPIEM 

Versão: 6.1.12 
Data: 11/02/2021 

Hora: 10:19 
PORTARIA nº 11.475/2021

– RS, 05/02/2021.
JAIME DIONIR ZWEIGLE, Prefeito de PM DE 
EUGÊNIO DE CASTRO, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o que estabelece 
o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 10/02/2021, 
à servidora CLAUDIA JAQUELINE CANOVA 
WILDNER, matrícula 30-2, cargo de Professor, nível 
3, classe F, regime jurídico estatutário, 20 horas 
semanais, com proventos mensais integrais no valor 
de R$ 6.007,23 composto das seguintes vantagens: 
Vencimento Básico - Lei Municipal nº 717 de 2003, 
artigos, 11, 16, 17, 23 e 29, no valor de R$ 3.826,27; 
32% referente a dezesseis adicionais por tempo de 
serviço (Anuênio) - Lei Municipal nº 875 de 2005, 
artigo 86, no valor de R$ 1.224,40; 25% referente 
a cinco adicionais por tempo de serviço (Triênio) 
- Lei Municipal nº 89 de 1990, artigo 82, no valor 
de R$ 956,56 a ser custeada por Regime Próprio 
de Previdência Social de Eugênio de Castro e seu 
reajuste será efetivado pela paridade.

EUGÊNIO DE CASTRO, 11/02/2021. 
JAIME DIONIR ZWEIGLE 

Prefeito de PM DE EUGÊNIO DE CASTRO 
OBS.: Ato sujeito a exame para fins de registro.
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A cena foi registrada na tarde de 
quinta-feira, dia 11, em um dos horá-
rios de maior movimento, próximo das 
14h. Os atendentes da farmácia, bem 
como frequentadores assíduos da rua, 
afirmam que é comum a presença dos 
cães neste espaço urbano e contam 
que não parecem agressivos, pelo con-
trário, demonstram “docilidade”. 

Pelos relatos narrados, não são 
apenas estes cinco cães que transitam 
e descansam no centro de Santo Ânge-
lo e um dos motivos da permanência 
dos cães, nestes espaços, é o alimento 
farto que encontram, pois os cachor-
ros contam com a solidariedade dos 
comerciantes e comerciários que tra-
balham nas imediações. 

No ano de 2019 se formou uma 
rede de voluntários que instalaram co-
medouros e bebedouros feitos em PVC 
nos passeios públicos e parece que a 
ação continua rendendo frutos, pois 

os moradores ajudam repor a ração e 
a água que mata a sede e fome dos ca-
chorros de rua. 

Ainda é comum encontrar come-
douros e bebedouros com alimento e 
água para os cães perdidos ou abando-
nados, um ato que produz cenas como 
esta em pleno centro urbano do muni-
cípio. No entanto os animais podem 
ser adotados e estão à espera de um lar 
voluntário. 

Cães descansam 
em meio ao trânsito 
do centro da cidade
Em um trajeto de 200 metros é possível observar cinco cachorros que 

descansam tranquilos. Dois deles na entrada de uma farmácia localiza-
da na esquina das ruas Marques do Herval e Três de Outubro e outros 

três na esquina da Marques com a Brasil, em frente ao Restaurante 
Quick. A cena cotidiana foi flagrada no mesmo dia e horário  

Foto: Marcos Demeneghi

RETRATO COTIDIANO

Casal de cães de rua na entrada de uma farmácia no centro de Santo Ângelo

Grupo descansa no passeio público em frente ao Restaurante Quick Um dos pontos com ração e água

Foto: Marcos Demeneghi

Foto: Marcos Demeneghi
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O banco de sangue recebe até 
segunda-feira, dia 15, os volun-
tários do programa “Mãos que 
Ajudam", liderado pela Ingreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias. A ação também ocorre 
nas cidades de Santa Rosa, Santo 
Ângelo e Santiago. Ao todo são 47 
doadores.

Segundo o líder responsável, 
Presidente da Estaca Santo Ânge-
lo, Vanderlei Machado, a doação 
de sangue por meio desse progra-
ma já é uma tradição em outros 
lugares do estado, como em Por-
to Alegre (RS) e a ideia é realizar 
a campanha com mais frequência 
por aqui. 

"Descobrimos que os bancos de 
sangue de nossa região estão com 
os estoques baixos, então resolve-
mos ajudar a salvar vidas através 

da doação de sangue. Essa atitude 
da Igreja já é rotineira em outros 
locais do país e vamos realizar com 
mais frequência aqui na nossa re-
gião."

O programa “Mãos que Aju-
dam” existe desde o ano 2000. Por 
meio de parcerias com empresas 
privadas, órgãos governamentais, 
veículos de comunicação, ONGs e 
instituições religiosas o projeto já 
beneficiou todas as capitais da fe-
deração e mais de 200 outras cida-
des.

Além da doação de sangue, o 
programa já trabalhou em: refor-
mas de escolas públicas; assistên-
cia a hospitais, orfanatos, creches 
e asilos; recuperação e limpeza de 
praças, parques e praias; bem como 
atuação imediata em situações de 
emergência e calamidade pública.

A Campanha Fevereiro Laranja foi criada para 
conscientizar a população sobre a importância 
de se tornar um doador de medula óssea e o 
Lions e o Leo Clube Santo Ângelo Universitário 
estão trabalhando para divulgar o tema em suas 
ações e serviços. Saiba o que é Medula óssea, em 
que consiste o tratamento de transplante e como 
se tornar um doador. 

Lions e 
Leo Clube 
lembram que 
Fevereiro é 
Laranja

SAÚDE E SOLIDARIEDADE
- A Medula Óssea é um tecido gelatinoso 

encontrado no interior dos ossos. Popular-
mente conhecida como “tutano”, a medula 
tem importante papel no desenvolvimento 
das células sanguíneas, sendo responsável 
pela produção dos Glóbulos brancos (leu-
cócitos), dos glóbulos vermelhos (hemá-
cias) e das plaquetas. 

- Os Leucócitos são os agentes mais 
importantes do sistema de defesa do orga-
nismo, defendendo-o de infecções. As He-
mácias são células sanguíneas responsáveis 
pela oxigenação dos tecidos, transportando 
o oxigênio dos pulmões para as células de 
todo o organismo. As Plaquetas são as prin-
cipais responsáveis pela coagulação do san-
gue, promovendo o processo de regenera-
ção de vasos sanguíneos lesionados.

O QUE É MEDULA ÓSSEA?

- O transplante de medula óssea é uma forma 
de tratamento para doenças que atingem as células 
sanguíneas, como a leucemia e linfomas, por meio 
da substituição da medula óssea doente por uma 
medula óssea saudável. O transplante, semelhan-
te a uma transfusão de sangue, pode ser feito com 
a medula do próprio paciente ou com a medula de 
um doador compatível com o receptor, devendo ser 
comprovada a compatibilidade por meio de testes 
específicos para esse fim.

- Durante o processo de transplante, o paciente 
é submetido a um tratamento que destrói comple-
tamente a medula doente colocando em seu lugar 
uma medula saudável. As células da medula óssea 
sadia entram na corrente sanguínea, alojando-se no 
lugar da medula óssea destruída voltando a restabe-
lecer a produção normal das células sanguíneas.

O QUE É TRANSPLANTE 
DE MEDULA ÓSSEA?

- Ter idade entre 18 a 55 anos incomple-
tos e gozar de bom estado de saúde.

- Fazer o cadastro no Hemocentro de sua 
cidade ou região, como doador voluntário.

- Coletar amostra de sangue 5 a 10 ml. 
A amostra de sangue é classificada de acor-
do com o exame de histocompatibilidade 
(HLA) que identifica as características gené-
ticas da pessoa (informação necessária para 
a busca de uma compatibilidade).

OBS: Os dados são confidenciais e ser-
vem para fins de Registro de Doadores de 
Medula Óssea- REDOME.

REQUISITOS PARA SER DOADOR
- Doenças autoimunes (Artrite Reumatóide, Lú-

pus, Fibromialgia, Esclerose Múltipla, Psoríase, Vitili-
go, Púrpura, Doença de Crohn); AIDS/ HIV; Hepatite; 
Câncer; Diabete.

QUAIS DOENÇAS IMPEDEM A DOAÇÃO?

Inicialmente, a busca por um doador compatível 
deve ser feita entre os membros da família (+/- 25%). 
Não havendo essa possibilidade, a equipe médica 
e assistencial buscará um doador voluntário que 
esteja cadastrado em um registro único e nacional 
(REDOME).

COMO OCORRE O PROCESSO DE BUSCA

Hemocentro Regional de Santa Rosa, Rua Boa Vista, 401- 
Centro - CEP 989000-000 - Fone 55 3513-5140 

Horário para cadastro de doador: de segunda à quinta das 
7h30 min às 11 h e das 13h30 min às 17 horas.

ONDE  E COMO FAZER O CADASTRO

PROGRAMA "MÃOS QUE AJUDAM" REALIZA DOAÇÃO DE SANGUE NO HSA
Foto: Marciele Junges Foto: Marciele Junges

Moraderes aderem a campanha Mãos que Ajudam
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Um ano de Vibe 
em Santo Ângelo

“Estamos fazendo o possível para 
proporcionar um ambiente de feli-
cidade, que seja confortável e possa 
surpreender nossos clientes. Servimos 
drinks deliciosos e de encher os olhos, 
o chopp vem no copo congelado e a co-
mida muito bem apresentada” explica 
Marlusse ao falar que ao lado de Lucia-
no está sempre marcando presença na 
casa, pois acredita que seja necessário 
apoiar e orientar os colaboradores no 
que for necessário.

Inovação e desafio são palavras 
lembradas por Marlusse Brum ao falar 
de um ano de Vibe. Em 2021 pretende 
estar mais próxima ainda do empre-
endimento, deixou o ramo do sistema 
financeiro, no qual trabalhava, para 
dedicar-se exclusivamente ao VIBE e 
a família. O Sunset Especial de Ani-
versário realizado neste sábado, dia 
13, é um modo de Luciano e Marlusse 
celebrarem, juntos ao seu público, as 
conquistas deste primeiro ano.

O evento aberto ao público, me-
diante agendamento é embalado por 
D.J., música ao vivo no estilo pop rock 
e também sertanejo. Os presentes se-

rão contemplados com o sorteio de 
torres de chopp, drinks, entre outros 
brindes preparados para a festa.

Desde a inauguração do Vibe em 13 
de março do ano passado, a pandemia 
desafiou o funcionamento da casa. O 
sistema de atendimento e o controle 
de entrada foram alterados para aten-
der o contexto do covid-19, por isso, 
a casa disponibilizou um canal mais 
direto com os frequentadores, são re-
alizados agendamento de mesas ante-
cipadamente. 

As reservas são pelo telefone 55 
99958 3068 e garantida até às 20h, 
cada mesa é para seis pessoas e foi 
adotado um rígido controle, que res-
tringe a circulação das pessoas sem o 
uso de máscaras e antes de entrar é fei-
ta a aferição de temperatura corporal 
e a constante higienização das mesas.

O Vibe Gastrobar tem atuação regio-
nal com a Vibe distribuidora, que forne-
ce chopp em barris e pets para eventos 
privados ou públicos e também a Vibe 
de São Luiz Gonzaga, inaugurada em 
setembro de 2020, um dos pontos mais 
movimentados daquele município. Marlusse Brum e Luciano Nahed

O Vibe Gastro Bar completa um ano em Santo Ângelo e promo-
ve a Vibe Sunset Especial de Aniversário. O empreendimento 
é comandado pelo casal Luciano Nahed e Marlusse Brum, eles 
venceram os desafios de 2020 e iniciam 2021 surpreendendo e 
conquistando uma fiel clientela

EMPREENDEDORISMO Foto: Divulgação Vibe 
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O Fisiculturismo é um esporte que 
possui adeptos no interior do Estado 
do Rio Grande do Sul, inclusive em 
nossa cidade. No dia 6 de março o 
atleta santo-angelense Felipe Severo   
(Men’s physique) participa do Grand 
Prix Sul em Novo Hamburgo. Ele re-
presentará a cidade neste evento que 
é reconhecido pela NPC - Federação 
Internacional de Fisiculturismo. 

“O fisiculturismo é um modo de 
vida” disse Jorge Wobeto, treinador 
da Equipe “Blindado Team”, na qual 
Felipe Severo participa. Ele expli-
ca que o esporte exige mudanças de 
hábitos que envolvem a alimentação, 
rotina de treinos, horas de descanso, 
entre outras ações que influenciam 
no desempenho, principalmente para 
quem pretende alcançar a performan-
ce desejada para as competições.

Nos eventos oficiais, a simetria, 
harmonia, forma e volume da massa 
corporal em relação ao biotipo físico 
são alvos de avaliação. O atleta pre-
cisa desenvolver presença de palco, 
existem poses obrigatórias e até o tra-
je específico para a participação.

Segundo Jorge, o biotipo de cada 
corpo deve ser levado em considera-
ção para desenvolver um protocolo de 
treinos. As divisões também respei-
tam o gênero, masculino e feminino: 

MEN’S PHYSIQUE, 
MEN'S BODYBUILDING,
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE, 
BIKINI FITNESS,
WOMEN’S FIGURE, 
WOMEN’S PHYSIQUE, 
WOMEN’S WELLNESS. 
Paciência, constância e qualidade 

de vida, são palavras usadas pelo trei-

nador, Jorge Wobeto. Ele é formado 
em educação física, treina há 15 anos 
e já trabalhou em diversas academias 
no município. Há cerca de dois anos, 
juntamente com a equipe de seis atle-
tas  está focado em treinos para cam-
peonatos. 

Wobeto acredita que academias e 
treinadores deveriam trabalhar mais 
unidos em prol do esporte, deste 
modo, o fisiculturismo poderia ga-
nhar mais destaque na região e me-
lhorar a representatividade regional 
neste tipo de competição. 

Atleta santo-
-angelense se 
prepara para 
campeonato de 
fisiculturismo

ESPORTE

O treinador Jorge  
Wobeto fala sobre esta 
modalidade esportiva 
pouco difundida nas 
Missões, pois no dia 6 
de março o atleta Fe-
lipe Severo da Equipe 
“Blindado Team” 
deve participar em 
Novo Hamburgo do 
Grand Prix Sul

Felipe Severo  (Men’s physique)
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Use o ditado para converter palavras faladas em texto em qualquer lugar 
do seu computador com Windows 10. O ditado usa o reconhecimento de fala, 
que é integrado ao Windows 10, então não há nada que você precise baixar e 
instalar para usá-lo.

Para iniciar o ditado, selecione um campo de texto e pressione a tecla do lo-
gotipo do Windows  + H para abrir a barra de ferramentas de ditado.

Em seguida, você pode abrir um editor de texto e começar a falar que auto-
maticamente a sua fala será transcrita.

Você também pode usar recurso muito similar dentro do Microsoft Word. 
Para isso basta clicar no botão Ditar e começar a falar.

andre@escolabigmaster.com.br

Usar ditado para falar em vez de 
digitar com Windows 10

André Ruschel

Servir desinteressadamente

COLUNA DO LIONS 
SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

FEVEREIRO LARANJA – MÊS DE COMBATE À LEUCEMIA
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo

O mês de fevereiro chegou na cor laranja para nos 
lembrar de uma doença que leva muitas crianças, ado-
lescentes e, mesmo, adultos a sofrerem com seus trans-
tornos: a Leucemia. O lions Clube Universitário se en-
gajou na Campanha de Conscientização para Doação de 
Medula Óssea - forma de combater a Leucemia – e vem 
solicitar a todos que puderem que se juntem a nós nessa 
corrida pela vida.

A medula óssea, segundo a Doutora Cláudia Costa, 
é um tecido gelatinoso encontrado no interior dos os-
sos. Popularmente conhecida como “tutano”, a medula 
tem importante papel no desenvolvimento das células 
sanguíneas, sendo responsável pela produção dos Gló-
bulos brancos (leucócitos), dos glóbulos vermelhos (he-
mácias) e das plaquetas. Os Leucócitos são os agentes 
mais importantes do sistema de defesa do organismo, 
defendendo-o de infecções. As Hemácias são células 
sanguíneas responsáveis pela oxigenação dos tecidos, 
transportando o oxigênio dos pulmões para as células 
de todo o organismo. As Plaquetas são as principais 
responsáveis pela coagulação do sangue, promovendo 
o processo de regeneração de vasos sanguíneos lesiona-
dos.

O transplante de medula óssea é uma forma de trata-
mento para doenças que atingem as células sanguíneas, 
como a leucemia e linfomas, por meio da substituição da 
medula óssea doente por uma medula óssea saudável. 
O transplante, semelhante a uma transfusão de sangue, 
pode ser feito com a medula do próprio paciente ou com 
a medula de um doador compatível com o receptor, de-
vendo ser comprovada a compatibilidade por meio de 
testes específicos para esse fim.  

Para você ser um doador de Medula Óssea deverá:
- Ter idade entre 18 a 55 anos incompletos e gozar de 

bom estado de saúde.
- Fazer o cadastro no Hemocentro de sua cidade ou 

região, como doador voluntário.
- Coletar amostra de sangue 5 a 10 ml. A amostra de 

sangue é classificada de acordo com o exame de histo-
compatibilidade (HLA) que identifica as características 
genéticas da pessoa (informação necessária para a bus-
ca de uma compatibilidade).Os dados são confidenciais 
e servem para fins de Registro de Doadores de Medula 
Óssea.

A busca por um doador compatível deve ser feita en-
tre os membros da família (+/- 25%). Não havendo essa 
possibilidade, a equipe médica e assistencial buscará 
um doador voluntário que esteja cadastrado em um re-
gistro único e nacional (REDOME).

Se quiser ser doador inscreva-se no Hemocentro Re-
gional de Santa Rosa, Rua Boa Vista, 401- Centro - CEP 
989000-000 - Fone 55 3513-5140. Horário para cadas-
tro de doador: de segunda à quinta das 7h30 min às 11 h 
e das 13h30 min às 17 horas. 

Já temos vários colegas do Lions e do LEO Clube 
inscritos nesta Campanha, bem como, temos muitos 
doadores voluntários de sangue. Precisamos de mais 
parceiros nesta jornada pela saúde, neste combate à 
Leucemia.

A Solidariedade é o nosso maior gesto na luta contra 
o câncer: para ajudar a salvar vidas seja um doador de 
Medula Óssea. Faça parte de nossa Campanha!

A AMM, por deliberação de sua Diretoria, em 
reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, 
com a participação da coordenação do colegiado de 
Secretários de Educação dos municípios que com-
põe essa Associação, expede a seguinte orientação:

1. A aprendizagem e o desenvolvimento cog-
nitivo dos alunos têm sofrido expressivo impacto 
negativo com a paralisação das atividades pre-
senciais;

2. A falta de estímulo cerebral associada ao 
fato, poderá ser minimizada ao longo do tempo, 
mas o retorno deve ser imediato para iniciar a re-
cuperação;

3. Além da formação cognitiva, a socializa-
ção e a interação alunoaluno e aluno-professor, 
é determinante para uma adequada formação 
da pessoa e da sua personalidade. O isolamento 
sustentado corta vínculos de amizades, respeito, 
segurança, confiança, alegria e responsabilidade;

4. Todos estes valores são essenciais para a 
formação integral do cidadão. Os alunos e seus 
familiares devem confiar nas medidas de pro-
teção promovidas pelo estado e município, cuja 
premissa básica é o cuidado dos alunos e profes-
sores;

5. A atividade produtiva, especialmente a in-
dústria, tem retorno de 100% às atividades, bem 
como outras áreas prioritárias na vida da comu-
nidade;

6. O retorno às aulas será em formato híbrido 
(presencial e remoto), com 50% da capacidade de 
cada sala de aula (ensino fundamental); 

7. A educação Infantil também terá o seu re-
torno, seguindo as especificidades e particulari-
dades de cada Município;

8. A observância de protocolos sanitários nas 
escolas e no transporte escolar;

9. Os protocolos: uso obrigatório de máscara, 
fiscalização da higiene por parte do município, 
verificação de febre na entrada e disponibilização 
de álcool gel, bem como distanciamento de pelo 
menos 1,5 metros, entre cada aluno na sala;

10. Elaboração de plano de contingência para 
a rede de ensino

municipal, contendo as seguintes previsões 
mínimas:

- tapete sanitizante na entrada da escola;
- manutenção adequada da higiene da escola;
- uso de jalecos por professores e funcioná-

rios;
- vedação de aglomerações nos espaços co-

muns;
- exclusão de toalhas de pano;
- uso de luvas pelas atendentes quando da tro-

ca de fraldas;
- distanciamento de pelo menos 1,5 metros no 

refeitório, bares e
cantinas da escola;
- suspensão de atividades coletivas;
- manter ambientes ventilados;
- fazer uso adequado de equipamentos de pro-

teção.
10. Que seja feito testagem imediata de todos 

os profissionais de
educação;
11. Que a vacinação dos profissionais de edu-

cação seja tratada como prioridade.

A Associação dos Municípios das Mis-
sões recomenda o retorno das aulas do 

ensino fundamental em formato híbrido 
(presencial e remoto), com uso de 50% da 
capacidade de cada sala de aula. Quanto 

aos alunos da educação infantil, devem ser 
observadas as particularidades de cada 

município. Contudo, as medidas de higie-
ne e controle continuam, inclusive com o 
distanciamento de 1,5 metros e o uso de 
máscaras faciais. Professores devem usar 

jalecos e nas entradas das escolas os tapetes 
sanificantes. A AMM também considera 

prioritária a vacinação dos profissionais de 
educação. Confira a nota em sua íntegra.

Metade na 
escola 

e a outra 
em casa

VOLTA ÀS AULAS
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