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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SEX

MÁX. 32°
20°

2 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

38°
22°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

25º
21º

0 mm

15/01/2021 - 14h

1° Prêmio -  6,510
2° Prêmio -  8.385
3° Prêmio -  4.399
4° Prêmio -  3.963
5° Prêmio -  2.787
6° Prêmio -  6.044

15/01/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
13/01 a 19/1

Crescente
19/1 a 19/1

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeito detalha aos 
vereadores projeto de 
mudança na estrutura 

administrativa
Ao lado do vice Volnei Teixeira e do secretário Hélio Costa, Jacques Barbosa expôs sobre a eco-

nomia de R$ 5,2 milhões que será gerada com as alterações

O prefeito Jacques Barbosa, acompanhado do 
vice-prefeito Volnei Teixeira e do secretário de Go-
verno e Relações Institucionais, Hélio Costa, esteve 
na manhã da segunda-feira, 11, na Câmara de Vere-
adores, quando detalhou o projeto que propõe alte-
rações no organograma de cargos e salários da admi-
nistração municipal.

O projeto complementa a Reforma Administrati-
va, que já teve a reestruturação organizacional apro-
vada pelo Legislativo. Jacques falou sobre a econo-
mia projetada, de R$ 5,2 milhões em quatro anos e 
sobre a importância da alteração para melhorar a ca-
pacidade de investimento do município sem perder 
a qualidade do atendimento prestado à população.

O projeto já aprovado reduziu de 15 para 11 as se-
cretarias municipais. A proposta que está na Câma-

ra extingue 34,74% das funções gratificadas (FGs), 
15,45% dos cargos em comissão (CCs) e 26,67% das 
nomeações de agentes políticos (secretários). 

O prefeito apresentou números e valores de cada 
uma das medidas propostas. Ele e o secretário Hélio 
Costa ainda responderam questionamentos feitos 
pelos vereadores sobre o projeto. 

Jacques destacou ao presidente Nader Awad e 
demais vereadores que o diálogo com o Legislativo 
sempre está aberto por parte do Governo Municipal. 
Salientou que como o projeto foi apresentado ainda 
na gestão anterior e são muitos vereadores novos na 
atual legislatura, procurou detalhar todos os pontos 
e as razões que levaram para que as modificações es-
tejam sendo propostas. 

Jacques apresentou projeto da reforma administrativa aos novos vereadores 

Fernando Gomes/Assessoria de Imprensa Prefeitura de Santo Ângelo

COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO
ÂNGELO LTDA - COTRISA - EM LIQUIDAÇÃO

EDITAL DE ALIENAÇÃO

A COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO
ÂNGELO LTDA. - COTRISA, EM LIQUIDAÇÃO, por
seu Liquidante, no uso de suas atribuições, que lhe
confere os artigos 20 e 31 do Estatuto Social e art. 68,
IX, da Lei 5.764/71, torna público a abertura de
processo objetivando a venda de móveis e utensílios
em desuso, e outros itens que compõem este edital, a
realizar-se nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2.021, na
Rua Florêncio de Abreu, 2.331, em Santo Ângelo, RS,
horário das 08:30h às 11:30h.
Das Condições Gerais de Participação:
Poderão participar do processo de alienação, pessoas
físicas e jurídicas regularmente constituídas.
Todos os participantes deverão apresentar os
seguintes documentos:
- Pessoa Física: CPF
- Pessoa Jurídica: Cartão CNPJ e Inscrição Estadual
Da alienação de:
01. Diversos Mesas Escritório;
02.Armários de Escritório;
03. Balcões de Supermercados;
04. Itens de Padaria (Fogão Industrial, Fornos, entre
outros);
05. Bebedouros;
06. Cadeiras de Escritório;
07.Arquivos deAço;
08. Freezer Diversos;
09. Carrinhos de Supermercados;
10. Poltronas de Corvino;
11. Prate le i ras de Madei ra e Gondulas de
Supermercado;
12. Guilhotina para Gráfica;
13. Pneus Diversos;
14. Gerador Energia Motor Perkson 110KVA;
15. Trilhadeira com Motor;
16. Expositor de Supermercados.
Do Pagamento:
O pagamento deverá ser a vista em dinheiro pelo valor
de avaliação do bem.
Do Registro daAlienação:
- Será lavrada ata circunstanciada, na qual constarão
os itens vendidos, valor do item, bem como, a
identificação dos arrematantes.
Santo Ângelo, RS, 16 de janeiro de 2.021.

Valdir da Silva Lima
Liquidante

Observação: Tendo em vista a pandemia do COVID-19, será
permitida a participação com o uso de máscara e higienização
de mãos na entrada da Estabelecimento com álcool gel que
será disponibilizado pela Cooperativa. Será mantido um
distanciamento social entre os participantes, conforme
orientação das autoridades sanitárias.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL 

DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, ELEIÇÃO 
E POSSE DA DIRETORIA

A Comissão Organizadora convida pessoas e/ou 
entidades sem fins econômicos,  interessadas para 
a Assembleia Geral de Constituição da associação 
Feira Nacional do Milho, nos termos do art. 53 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para discussão e 
aprovação do Estatuto, Eleição e Posse dos membros 
da Diretoria Executiva e  Conselho Fiscal, a realizar-
se no dia 26 de Janeiro de 2021, às 17 horas, no 
Parque de Exposições Siegfried Ritter, Km 55 RS-
344, nesta cidade de Santo Ângelo – RS.

Santo Ângelo,  16 de Janeiro de 2021.

Luis Alberto Voese
Comissão Organizadora

PROMOÇÃO
GOOOOL! É goleada do Veiga

Luminaria LED 18W Embu�r R$ 29,90
R$ 45,97Luminaria 24w de embu�r

R$ 69,90Refletor led 50w

R$ 139,97Refletor led 100w

Desconto de 20% em toda linha Led
Material p/ entrada de luz a par�r de R$ 997,00
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Inscrição do Mestrado e Doutorado em 
Direito da URI vai até dia 29

A URI Santo Ângelo 
recebe até 29 de janei-
ro, inscrições para novas 
turmas de Mestrado e 
Doutorado em Direito, 
no site: www.santoan-
gelo.uri.br/mestradodi-
reito/, com taxa de R$ 
91,20.

MESTRADO
Tendo em vista a atu-

al situação do Covid-19, 
o período de seleção e 
sua modalidade de re-
alização ficará a definir 
até o dia 20 de janeiro 

de 2021, quando será 
realizado aditamento de 
Edital em relação às da-
tas das etapas I e II, bem 
como a definição se a 
modalidade será online 
ou presencial, ficando 
firmado que se dará en-
tre 8 de fevereiro e 10 de 
março de 2021.

O processo seletivo 
para o Mestrado em Di-
reito, com duração de 
24 meses, é eliminatório 
por etapa e classificató-
rio por seleção, preven-

do: Etapa I- Prova escrita, de caráter eliminatório, 
que versará sobre a obra: Morin, Edgar. Para onde 
vai o mundo? Trad. Francisco Morás. Petrópolis, RJ 
: Vozes, 2010. Etapa II – Os candidatos classificados 
na Etapa I se submeterão à entrevista, à avaliação 
do pré-projeto e sua aderência à Linha de Pesqui-
sa escolhida, bem como à análise dos documentos 
apresentados, disponibilidade de tempo, Curricu-
lum Lattes e motivação para estudos avançados. As 
datas das entrevistas, sua modalidade, assim como a 
divulgação do resultado do processo seletivo de Mes-
trado, devem ser definidas pela Comissão.

DOUTORADO
Tendo em vista a atual situação do Covid-19, o 

período de seleção e a modalidade da realização de 
sua seleção será definido após 29 de janeiro de 2021, 
com aditamento de Edital quanto às datas e etapas I 
e II, bem como se a modalidade será on-line ou pre-
sencial, estando certo que se dará entre 8 de feverei-
ro e 10 de março.

O processo seletivo para o Doutorado em Direi-
to, que tem 48 meses de duração, é eliminatório por 
etapa e classificatório por seleção, prevendo: Etapa 
I Prova escrita, de caráter eliminatório, que versará 
sobre a obra: Mounk, Yascha: O povo contra a de-
mocracia: por que nossa liberdade corre perigo e 
como salvá-la. Trad. Cássio de Arantes Leite, Débora 
Landesberg. – 1ª. Edição – São Paulo, Companhia 
das Letras, 2019. A prova escrita ocorrerá em data 
e modalidade a ser definida, entre 10 de janeiro e 10 
de março. O candidato deverá atingir, no mínimo, a 

nota 7,0 para classificar-se para a próxima etapa. Os 
candidatos classificados na Etapa I se submeterão 
à entrevista com os membros da Comissão de Sele-
ção, quando serão levados em consideração: Análise 
do projeto de pesquisa, e sua aderência à Linha de 
Pesquisa indicada pelo candidato; qualidade do pro-
blema e da hipótese (originais), levando em consi-
deração o orientador indicado e sua disponibilidade 
de vaga; disponibilidade de tempo e produção cien-
tífica registrada no Curriculum Lattes; Avaliação das 
cartas de apresentação e dos demais documentos. A 
divulgação do resultado do processo seletivo de Dou-
torado tem data a definir e deverá ser consultado no 
site: www.santoangelo.uri.br/mestradodireito/

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

Será exigida a comprovação de proficiência em 
uma língua estrangeira para o Mestrado e em duas 
línguas estrangeiras para o Doutorado – espanhol, 
inglês, francês, alemão ou italiano – até a comple-
mentação dos créditos obrigatórios, constituindo-se 
em pré-requisito para o requerimento de formação 
da Banca Examinadora.

O início das aulas será dia 30 de março de 2021 
para o Mestrado e 31 de março para o Doutorado, 
com Seminário de Integração a todos os docentes e 
discentes do PPGDireito da URI no dia 29 de março.

Dúvidas: Secretaria dos Cursos de Pós-Gradua-
ção – Prédio 18, 2º andar da Rua Universidade das 
Missões, 464, Bairro Universitário, ou telefone 55 – 
3313-7907, ou e-mail ppgdireito@san.uri.br.

As inscrições devem ser feitas no site da instituição e o início das aulas está marcado para 30 de março 

Campus URI Santo Ângelo
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CONCURSO PÚBLICO

Prova do concurso para Técnico em 
Enfermagem será no dia 31

Provas dos cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem - ESF serão aplicadas às 14h30min na URI Campus Santo Ângelo

Estará sendo realizada no dia 31 
deste mês a prova do concurso pú-
blico da Prefeitura de Santo Ângelo 
para os cargos de Técnico em Enfer-
magem e Técnico em Enfermagem-
-Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) para provimento de cargos e 
formação de cadastro reserva.

O secretário municipal de Gover-
no e Relações Institucionais, Hélio 
Costa, afirma que o concurso foi re-
alizado em janeiro do ano passado, 
entretanto, a prova objetiva para os 
referidos cargos foi anulada devido 
ao fato que a empresa contratada ha-
via aplicado o mesmo teste em exa-
me realizado em outros municípios. 
Diante disso, foi marcada a prova 
para o dia 31, às 14h30min, na URI 
Santo Ângelo. 

O candidato deve apresentar-se 
no local com uma hora de antece-

dência, portando documento oficial 
com foto. 

No local será realizada a aferição 
da temperatura corporal e seguidos 
protocolos de distanciamento e hi-
gienização. 

Os candidatos devem usar más-
cara durante o tempo de permanên-
cia no local de aplicação da prova, 
dentro ou fora da sala. 

O candidato deve portar apenas 
caneta esferográfica azul ou preta, 
de material transparente e, se qui-
ser, uma garrafa de água, já que os 
bebedouros estarão lacrados e frasco 
de álcool gel, ambos transparentes e 
sem rótulo.

O gabarito será divulgado no dia 
1º de fevereiro e o resultado prelimi-
nar no dia 5. O período de recursos 
irá de 6 a 10 de fevereiro e a divul-
gação do resultado no dia 24. Se 

for necessário, sorteio público será 
realizado no dia 25 de fevereiro e o 
resultado final por ordem de classifi-

cação será divulgado dia 26 de feve-
reiro e a homologação está marcada 
para 1º de março.

Fernando Gomes/Assessoria de Imprensa Prefeitura de Santo Ângelo

Candidatos devem usar máscara durante todo tempo da prova dentro e fora da sala

Unimed Missões/RS parcela seus 
produtos e serviços em até 60 vezes

O FiZ Unimed é o programa da Unimed Missões/RS que permite o parcelamento de consultas, exames, 
internações, cirurgias, equipamentos e honorários médicos

Visando cumprir a missão de oferecer soluções 
em saúde com qualidade para o cliente, a Unimed 
Missões/RS facilita o acesso da comunidade a 
seus serviços e produtos com o programa FiZ Uni-

med. Há um ano, Dona Helena sofreu uma queda 
em sua residência. A necessidade de recuperar a 
saúde e a dificuldade financeira da época fizeram 
com que a sua família procurasse uma alternativa 
para o problema. “Ficamos sabendo da possibili-
dade de parcelar os exames e procedimentos com 
o FiZ Unimed, que é muito acessível e proporcio-
na imediatamente um bom atendimento”, destaca 
a nora da dona Helena, a aposentada Maria Luísa. 

O FiZ Unimed é o programa da Unimed Mis-
sões/RS que permite o parcelamento de consul-
tas, exames, internações, cirurgias, equipamentos 
e honorários médicos em até 60 vezes no cartão, 
cheque, boleto ou débito em conta. Sem valor mí-
nimo, o FiZ Unimed está disponível para os 27 
municípios da área de abrangência da cooperati-
va. Para saber mais, entre em contato pelo Telefo-
ne/WhatsApp 55 3312 0700.

Dona Helena sofreu uma queda em sua residência há cerca de 
um ano e utilizou o FiZ Unimed

EXTRATO DO EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS nº. 001-2021

JAIME DIONIR ZWEIGLE, Prefeito Municipal de 
Eugênio de Castro-RS, no uso das suas atribuições 
legais, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 193 a 197 da Lei Municipal 
nº. 875/2005, torna público que estão abertas as 
inscrições para a contratação de excepcional interesse 
público e por prazo determinado, para a função de 
PROFESSOR NAS ARÉAS DE CIÊNCIAS/ANOS 
FINAIS, HISTÓRIA/ANOS FINAIS E GEOGRAFIA/
ANOS FINAIS E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL/ANOS INICIAIS. O Processo Seletivo 
Simplificado consistirá na análise de currículos dos 
candidatos por Comissão competente. As inscrições e 
a apresentação do currículo serão recebidas junto ao 
Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito na 
Rua Manoel Fernandes nº. 075, do dia 18 de janeiro 
de 2021 a 22 de janeiro de 2021, em horário de 
atendimento da Prefeitura Municipal. 
Cópias dos EDITAIS dos PROCESSOS SELETIVOS 
SIMPLIFICADOS-PSS, estão à disposição dos 
interessados site www.pmeuca.com.br

Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro, em 13 
de janeiro de 2021.

JAIME DIONIR ZWEIGLE
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Eugênio de Castro
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Primeiro dia de prova do ENEM acontece 
neste domingo

Candidatos terão cinco horas e 30 minutos para fazer as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e suas Tecnologias e a redação

Devido à pandemia do novo coro-
navírus, que impossibilitou a realiza-
ção de eventos que pudessem gerar 
aglomeração, o Exame Nacional do 
Ensino Médio 2020 (Enem), consi-
derado hoje a principal porta de en-
trada ao ensino superior do Brasil, 
teve de ser adiado para 2021. A prova, 
que deve ser realizada em todo o país 
amanhã dia 17 e no próximo domingo, 
dia 24, viabiliza o acesso de estudan-
tes às instituições de educação públi-
cas e privadas brasileiras e, também, 
universidades conveniadas ao Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
em Portugal. Neste ano, os candidatos 
puderam optar pela versão digital, que 
ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de feve-
reiro.
1° dia de provas: linguagens, 

humanas e redação
No primeiro dia do Enem, os can-

didatos terão cinco horas e 30 minutos 
para fazer as questões de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, além da 
redação. O Enem não tem o costume 
de exigir temas atuais ou polêmicos, 
mas quem estiver atento vai saber 
identificar os problemas e argumentar 
melhor. Por isso, a covid-19 não deve 
aparecer como tema central. Confira 
alguns temas de redação que podem 
aparecer na prova: 

Saúde 
Nessa área, existe uma grande 

quantidade de temas, pois, 2020 ge-
rou diversos materiais para ajudar 
nessa argumentação. 

A saúde mental, por exemplo, foi 
bastante discutida ano passado e já 
vinha ganhando atenção antes da co-
vid-19. Também é possível tratar mais 
especificamente da saúde mental do 
adolescente, que vem apresentando 
índices preocupantes nos últimos anos 
e teve um agravamento diante dos 
efeitos do isolamento social e do atípi-
co ano letivo. 

A universalização do saneamento 
básico se relaciona à saúde e à urbani-
zação, misturando a questão da água 
com a desigualdade social. Problema 
antigo do país e agravado pela pande-
mia, ele pode aparecer também por-
que, em julho de 2020, foi sancionado 
o novo marco do saneamento, que lan-
çou novas regras e metas para o setor.

Educação, jovens e família
O ano de 2020 também celebrou 

os 30 anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente(ECA), base dos direi-
tos de crianças e jovens no país. Aqui, 
como em saúde, o tema contém uma 
infinidade de assuntos possíveis, que 
podem entrar como ideia central, ou 
como parte da argumentação do can-
didato : evasão escolar, alfabetização 
e analfabetismo, violência doméstica, 

violência do Estado e falta de acesso 
ao mercado de trabalho.

Meio ambiente
Dentro das questões ambientais, 

podem aparecer temas laterais nas 
discussões nacionais e mobilizar as-
sim, discussões importantes - e que 
também podem se relacionar às quei-
madas. Exemplo disso seria o tema de 
maus-tratos aos animais.

Outro tema seria o plástico e seu 
descarte. Aparentemente trivial, o 
assunto traz problemas de responsa-
bilidade coletiva e agrega discussões 
sobre o direito ao meio ambiente e ao 
futuro de novas gerações.

COVID-19
Para evitar o contágio do vírus, o 

Ministério da Educação apresentou 
novas normas de segurança para esta 
edição do exame. Além das regras já 
existentes, o edital prevê o uso obri-
gatório da máscara de proteção facial 
durante todo o período de realização 
da prova, usada da maneira correta, 
cobrindo o nariz e a boca. Entretan-
to, profissionais das áreas da saúde e 
educação apontam à ineficácia desses 
protocolos. “Protocolos de segurança 
existem desde o início da pandemia, 
mas será que são realmente eficazes?”, 
indaga Ana Regina Caminha Braga, 
psicopedagoga especialista em Gestão 
Escolar e Educação Inclusiva. Segun-
do a especialista, a resposta negativa a 
esta questão se dá pelo alto índice de 
doentes e mortos no país. 

Outro ponto negativo sinalizado 
pela especialista é o tempo de prova. 
“São várias horas dentro de uma sala 
fechada, então por mais que exista o 
distanciamento entre um participan-
te e outro, o perigo ainda existe por 
estarem alocados dentro de uma sala 
fechada”, diz. “O Brasil vive uma alta 
no número de casos da doença nas úl-
timas semanas. Estamos exatamente 
no pico da segunda onda de infecções, 
o que coloca em risco os candidatos, 
profissionais que estarão supervisio-
nando as salas de aula e, também, as 
suas famílias”, afirma. 

PEDIDO DE ADIAMENTO
Com o agravamento da pandemia, 

surgiu um novo movimento pedindo o 
adiamento do Enem. Contudo, o Inep 
segue persistente com as datas ainda 
em janeiro. “Para os alunos que preci-
sarão sair de suas casas para realizar 
o exame, a recomendação é que não 
toquem em momento algum na parte 
da frente da máscara, utilizem álcool 
em gel e se atentem ao distanciamen-
to, principalmente nos momentos de 
entrada e saída da prova, para que não 
ocorra aglomeração”, complementa 
Ana Regina Caminha Braga.

 Estudantes de todo país seguem 
solicitando o adiamento das provas, 
alegando insegurança e ineficiência 

Alunos deverão permancer de máscara durante a realização da prova 

Divulgação

EDUCAÇÃO

O QUE PODE LEVAR PARA O 
ENEM?

Documento
Sem o documento oficial de iden-

tidade você não faz a prova do Enem. 
Então, confira desde já se ele está em 
bom estado e o deixe à mão. Veja a 
lista de documentos que são aceitos: 
RG; Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social; Passaporte; Certificado de 
Reservista ou de Dispensa; Carteira 
Nacional de Habilitação; Identificação 
fornecida por ordens ou conselhos de 
classes que por Lei tenham validade 
como documento de identidade. 

Em caso de roubo ou extravio do 
documento, o estudante deve apresen-
tar o Boletim de Ocorrência, emitido 
há, no máximo, 90 dias antes das pro-
vas. Para estes será realizado um mé-
todo de identificação exclusivo, com 
coleta de alguns dados e assinatura em 
formulário específico.

Caneta preta
A organização do Enem é clara: a 

prova somente pode ser feita com ca-
neta esferográfica transparente de tin-
ta preta. 

Cartão de inscrição
Com o documento em mãos, você 

poderá visualizar o número da sala, do 
prédio e da escola onde fará as provas. 
Assim, o acesso ao local será mais rá-
pido.

Alimentos
As provas do Enem são longas. No 

primeiro dia, são 5 horas e meia e, no 
segundo, 5 horas. Então, nada mais 
natural do que sentir fome.

Nutricionistas aconselham plane-
jar a alimentação durante o Enem para 
não sofrer imprevistos, como sentir 

tontura ou passar mal.
Roupas confortáveis

Como já mencionamos, as provas 
duram muito tempo e, ao longo desse 
período, você ficará sentado. Então, a 
sugestão é de durante o Enem, usar 
roupas e sapatos com os quais se senta 
confortável e que combinem com a re-
gião onde você mora.

E o celular?
Se realmente for preciso, você 

pode levar para o Enem o seu celular. 
Porém, não poderá usá-lo durante as 
provas. Para evitar fraudes e outros in-
cidentes, a organização é rígida: antes 
de você entrar à sala, deverá desligar 
o aparelho, tirar a bateria e guardá-lo 
em uma embalagem que será forneci-
da pelo fiscal de sala.

O QUE NÃO PODE LEVAR?
Acessórios

Não é permitido levar ao Enem 
óculos escuros, boné, chapéu, tiaras, 
gorros e demais acessórios próprios 
para usar na cabeça. Recomenda-se 
evitar usar pulseiras, colares e brincos 
que possam incomodar e, com isso, 
atrapalhar a concentração na hora da 
prova. 

Materiais escolares
Você não pode levar para o Enem 

lápis, lapiseira, borracha, caneta com 
material não transparente, livros, ano-
tações e impressos gerais. 

Equipamentos eletrônicos
É proibido levar para o Enem obje-

tos como calculadora, agenda eletrôni-
ca, tablet, gravador, pen drive, relógio, 
receptores e transmissores de dados e 
mensagens.

dos protocolos de segurança. Na quar-
ta-feira, dia 13, a Justiça Federal do 
Amazonas suspendeu a realização da 
prova no estado, por conta do surto de 
Covid. As provas devem ficar suspen-
sas enquanto durar o estado de cala-
midade pública decretado pelo poder 

executivo estadual, sob pena de multa 
de R$ 100 mil por dia de descumpri-
mento, até o limite de 30 dias.

Até o fechamento desta edição na 
sexta-feira, dia 15, a data do primeiro 
dia de prova segue mantida para do-
mingo no restante do país.



Sábado, 16 de janeiro de 20216



7Sábado, 16 de janeiro de 2021

Eu tenho um grande amigo que se chama João Benito Savastano, é sem dúvida um dos 
melhores, senão o melhor especialista em Microsoft Excel do país. 

A gente costuma dizer que toda empresa tem um ERP, CRM entre outros, é o que muitas 
vezes chamamos de “Navio cargueiro”. Mas sem dúvida alguma, um navio não consegue 
levar você até a praia, mas uma pequena lancha sim. No caso, o Microsoft Excel é a lancha.

Mas o que isso tem haver com o Microsoft Excel? Passo diariamente por várias empresas, 
algumas possuem sistemas fantásticos como SAP, Microsoft Dynamics 365 e muitos outros, 
mas todas sem exceção utilizam o Microsoft Excel para customizar duas tarefas.

Pois bem, recebi recentemente um documento texto, o que chamamos de formato TXT 
onde a pessoa simplesmente exportou essas informações e elas vieram da seguinte forma:

A pergunta é: O que eu faço 
agora?

Aí que entra o Microsoft Excel 
nesse exemplo muito simples que 
trago aqui. 

1) Abra o seu Excel
2) Clique em Dados > De 

Texto

andre@escolabigmaster.com.br

Melhor que Microsoft Excel, só 
outro Excel

André Ruschel

Neste início de ano fizemos uma retrospectiva do que pas-
sou nessa metade de Ano Leonístico e quando olhamos para 
nossos números, sabemos que fizemos nossa parte. De julho 
a dezembro de 2020 fizemos tantas coisas, apareceram tantos 
números. Foram mais de 200 toucas, laços e turbantes confec-
cionados por nossas companheiras e colaboradoras e doados 
para os hospitais e ligas de combate ao câncer. Foram mais de 
100 kit’s de higiene bucal doados a crianças carentes. Tivemos 
mais de 70 participações no concurso de fotografia. Arrecada-
mos e doamos mais de 1.770 peças de vestuário, entre calçados 
e roupas. Arrecadamos e doamos mais de 1.500 quilos de ali-
mentos para famílias necessitadas. Trabalhamos mais de 20 
horas para deixar a rótula da Tiradentes com a Getúlio Var-
gas mais bonita. Fizemos mais de 30 publicações em jornais e 
mais de 50 publicações em redes sociais. Mesmo com a pan-
demia e sem aulas, conseguimos detectar a necessidade de 05 
crianças que fizeram os exames oftalmológicos e receberam 
óculos novos. Fizemos o empréstimo de mais de 13 equipa-
mentos, entre muletas, cadeiras de roda e camas hospitalares. 
Angariamos mais de 300 brinquedos que foram doados às cri-
anças necessitadas. Nas datas festivas de dia das crianças e na-
tal foram doados mais de 200 doces. Para as futuras mamães, 
que estão em situação de carência foram doados mais de 70 
kit’s gestantes, que consistem em roupinhas, produtos de 
higiene entre outros itens que o bebe recém-nascido precisa. 
Nós trabalhamos também com a confecção de feijoada e de 
galeto, e isso envolveu mais e 500 quilos de alimentos e foi ar-
recadado mais de R$8.000,00 revertidos para a continuação 
de nosso trabalho junto à comunidade. Com o projeto tamp-
inha legal foi retirado do meio ambiente mais de 750 quilos 
de tampinhas, que foram revertidos em mais de R$1.700,00 
e doados em forma de produtos para os lares de idosos do 
município. Com a construção da casa sede foram construí-
das mais de 300m² de alvenaria, mais de 600m² de reboco, 
mais de 200m² de telhado, e foram mais de R$25.000,00 em 
doação de nossos companheiros, tudo isso em 80 dias de obra. 
Mesmo com a pandemia nós não paramos nossos encontros, 
fizemos mais de 10 encontros de forma online e participamos 
ainda de mais de 16 reuniões do nosso LEO Clube. E o que 
mais nos orgulha é que conseguimos participar de mais de 
14 atividades com o LEO Clube Santo Ângelo Universitário, 
jovens que sempre estão trabalhando voluntariamente.

Essas foram as atividades do Lions Clube Santo Ângelo 
Universitário, nesta metade de AL. O clube mesmo com todos 
os cuidados com a pandemia continuou fazendo a sua parte 
junto a comunidade Santo-Angelense.

Que nesta reta final de AL, que vai até junho, possamos 
dobrar nossos números e que a solidariedade continue sendo 
nossa maior meta.

CaL kátia Garzão

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

3) Selecione o arquivo .TXT > clique em Importar.

4) Clique em Avançar

5) Automaticamente o Excel já 
delimitou os campos > clique  em 
avançar.

6) Pressione OK para Finalizar.

7) Planilha pronta para trabalhar.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA – UNICRED ELEVA

                            CNPJ 95.163.002/0001-08  NIRE 43400006877

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Realização de forma DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED ELEVA LTDA – UNICRED ELEVA, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei 
nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa nº 81, do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores associados, que 
nesta data somam  4.652 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a realizar-se de forma DIGITAL, conforme os indicativos abaixo:

DATA: 26 de janeiro de 2021 (26/01/2021).
HORÁRIO: às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), com presença de dois terços (2/3) dos cooperados 
em condições de votar; em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com presença 
de metade mais um dos cooperados em dia com suas obrigações sociais e, em terceira e última convocação, às 
19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem, 
para deliberarem sobre os assuntos da ordem do dia abaixo detalhada.

AMBIENTE VIRTUAL: a) A participação e votação ocorrerão exclusivamente de forma remota, via sistema eletrônico. 
O acesso à transmissão da assembleia será a partir do link “CLIQUE PARA ASSISTIR AO VIVO A ASSEMBLEIA”, 
disponível no site https://age.unicredeleva.com.br, e utilizará a plataforma de transmissão Zoom. A plataforma virtual 
suporta a participação de todos cooperados de forma segura. A qualquer momento os cooperados poderão interagir, 
questionar, pedir a palavra ou manifestar-se por intermédio do chat. b) O acesso ao site https://age.unicredeleva.
com.br se dará a partir de login e senha, que serão enviados por e-mail aos cooperados até o dia 21 de janeiro de 
2021 (21/01/2021).

ORDEM DO DIA:

1) Reforma do Estatuto Social da Cooperativa em relação à ampliação das possibilidades de ingresso no quadro 
social, visando a livre admissão de associados (art. 4º), observada a manifestação favorável do Banco Central do 
Brasil; alteração do Título IV – Do Capital Social; modificação do art. 45 pertencente ao Capítulo III – Da Diretoria 
Executiva pertencente ao Título VII – Órgãos da Cooperativa; e matéria correlata.
2) Consolidação da nova versão do Estatuto Social, com todas as adaptações e correlações necessárias.
3) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Finalmente informa que: 
1)  A documentação relacionada aos assuntos da assembleia estará acessível aos cooperados previamente no site 
https://age.unicredeleva.com.br, a partir do dia 21 de janeiro de 2021 (21/01/2021), além de estar acessível durante 
toda a solenidade, em tempo real; 
2) A assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio eletrônico 
disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata; 
3) O acesso à solenidade é pessoal e intransferível.
4) O ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet em computador, smartphone ou tablet, 
sendo que a Cooperativa disponibilizará suporte em tempo real para auxiliar os cooperados durante a solenidade, 
cuja forma de contato e instruções complementares estarão detalhadas, a partir  do dia 21 de janeiro de 2021 
(21/01/2021), no seguinte link https://age.unicredeleva.com.br

Santo Ângelo/RS, 16 de janeiro de 2021.

Dr. Pedro Paulo Bottom Moro
Presidente

PUBLICIDADE
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Nova Onda 23 anos fazendo parte do cotidiano do 
santo-angelense

Loja possui artigos de viagem, bolsas e carteiras femininas, mochilas, pastas, carteiras e cintos masculinos da FASOLO, e muito mais
A loja Nova Onda 

está há mais de 23 anos 
fazendo parte do dia a 
dia dos moradores de 
Santo Ângelo e região.

Empresa possui uma 
grande variedade de 
produtos que buscam 
satisfazer as necessi-
dades de seus clientes 
em artigos de viagem, 
bolsas e carteiras femi-
ninas, mochilas, pastas, 
carteiras e cintos mas-
culinos da marca Fasolo, 
e muito mais.

Entre os produtos 

disponíveis na loja são 
encontradas grandes 
marcas consagradas 
pela sua boa qualidade, 
entre elas estão:  Natio-
nal Geographic, Disco-
very, Cavalera, Wilson, 
Camaro e Mormaii.

O cliente que quiser 
conferir de perto as no-
vidades e promoções, a 
loja está seguindo todos 
os protocolos de segu-
rança da Covid-19. A 
Nova Onda fica na Rua 
Marquês do Herval, 
1516. Diversos conjuntos de malas e acessórios para viagem Mochilas para camping e bonés 

Cintos e carteiras masculinas da Fasolo
Conjunto de malas da National Geographic Bolsas femininas 


