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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 30°
20°

19 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

29°
20°

28 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

30º
20º

6 mm

15/01/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.089
2° Prêmio -  4.893
3° Prêmio -  2.738
4° Prêmio -  0.646
5° Prêmio -  3.396
6° Prêmio -  7.762

15/01/2021 - 18h

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

MÍN.

Crescente
20/01 a 27/1

Cheia
28/1 a 04/1

EDUCAÇÃO

Formatura em gabinete 
e on-line graduou 

acadêmicos de seis cursos 
Alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Farmácia, Matemáti-

ca e Pedagogia colaram grau 

No último final de semana a URI Santo Ânge-
lo realizou a cerimônia de formatura em gabinete, 
em cursos de graduação. Em virtude da pandemia, 
aconteceu no formato on-line, pela plataforma Goo-
gle Meet.

Presidida pelo Diretor Acadêmico Marcelo Stra-
cke, a colação de grau abrangeu os cursos de Arqui-
tetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Far-
mácia, Matemática e Pedagogia.

Colaram grau em Arquitetura e Urbanismo: Ales-
sandra Fabiane Utzig, Cláudia Ferrari, Jaqueline Pe-
tenon Smaniotto, Kauan Carneiro dos Santos, Lara 
Franciele Soardi, Natasha Santos Belchor, Silvana 
Gvozd Politoski, Tainá Alice dos Santos, Yasmin de 
Avila Rugbi Etges.

No curso de Direito, colaram grau Felipe Becker, 
Giovana Krüger, Diogo Tonetto, Gabriel Campos de 
Jesus, Gabriel Lamas Silva, Guilherme Machado, Li-
liane Rodrigues Brum, Liza Raquel Fabrizio, Nadine 
Langner dos Santos, Tatiane Beltrão Lima.  

Receberam sua graduação no curso de Enge-
nharia Civil Ana Flávia Bazana, Caroline dos Santos 
Santa Maria, Marco Aurélio Sommer Thume, Rob-
son Walter dos Santos, Alex Sandri dos Santos, Alli-
son Irassoquy de Freitas, Amanda Cristiely Stahoski 
Marchioro, Bruna Kolankiewicz, Bruna Larissa Zim-

mermann, Cleiton Sulzbacher, Daniel de Almeida da 
Veiga, Débora Maria Schein, Diego Damian, Eduar-
do Henrique Zysko, Felipe Thomas heinzmann, Ga-
briel Schneider, Gustavo Krupp Hentges, Leandro 
Lima, Leonardo Machado, Leonardo Morlin, Letícia 
Martins Pinto, Luana zaltron Raasch, Lucas Reis do 
Amaral, Luiz Carlos Reisdorfer, Luiz Eduardo Le-
desma Lunkes, Matheus Schneider, Rafaela Wagner, 
Renata Machado de Oliveira, Valeria Frank Gallert.

No curso de Farmácia, colaram grau Diogo Luiz 
Bernardi, Eduardo Karkow, Eduardo Zanin Bubans, 
Fernanda Gatzke, Jordana Griebeler Moscon, Julia 
Stasiak, Karoline Lara de Arruda Coelho, Marce-
li Werle, Michele Beerbaum Heidmann Possebom, 
Priscila Stasiak, Tainá Schröder, Tanise Maria Fio-
rin, Tatielly Henrich Pies, Vitória Daiana de Almeida 
Bueno.

O curso de Matemática graduou Eduarda Ternes 
e Silva, Lucas Renner, Matheus Augusto Minetto dos 
Santos.

Em Pedagogia, colaram grau Alice Meifert Ri-
beiro, Bruna Matter de Bastos, Eduarda dos Santos, 
Eduarda Ferreira Antunes, Flavia Regina Steffler 
Rodrigues, Gabriéli Estefani Reimann, Janaina Da-
vid Maciel, Jaqueline Elis Haas, Tayná Weidemann 
Franco, Viviane Pasturiza Mousquer.

Divulgação URI Santo Ângelo

Alunos que colaram grau pela URI Santo Ângelo Diretor Acadêmico Marcelo Stracke

Eu sou a Máscara que você usa... eu sou a máscara que 
lhe protege...

No início do ano de 2020, com a chegada da pandem-
ia, o corona vírus deixou todos sem ação. Foi então que 
eu surgi como uma solução, nem tão boa, nem tão ruim. 
Surgi para ajudar a protegê-los desse vírus. Para evitar que 
o espirro ou as gotículas de saliva que saem de sua boca 
possam atingir alguém. De início me olhavam, enviesados, 
mas com a obrigatoriedade do uso, imposto pelos órgãos 
governamentais, aos poucos começaram a me procurar em 
farmácias. Preço alto, dinheiro curto. A solução foi apelar 
para as costureiras de plantão e então surgi com uma imen-
sidão de modelos e cores. A histeria foi geral e começaram 
a me vender em lojas, mercados, armazéns, me levavam 
até sua casa para me comprarem. Ah! Lembrei... já estou 
combinando com as roupas, especialmente das mulheres. 
Ah as mulheres! Sempre prontas a inovar. Acredita que já 
estou até com lantejoulas e brilhos... pois é, agora já me 
encaram com naturalidade e não esquecem de me usar a 
cada saída e de me lavar na chegada. Cada mulher já tem 
dezenas de máscaras para trocar conforme o seu look. Hoje 
eu faço parte do seu dia a dia.

Quem trabalha com serviço essencial precisa estar de 
máscara o dia todo. A infectologista Rosana Richtmann 
diz que o tempo de permanência com a máscara varia de 
acordo com o material com que ela foi feito. As máscaras de 
tecido, recomendadas pelo Ministério da Saúde, devem ser 
trocadas a cada duas horas. A lavagem pode ser feita com 
água e sabão ou detergente, depois é só esperar ela secar. 
Recomenda-se, ainda, o uso de ferro de passar, já que a alta 
temperatura também inativa o vírus.“A gente tem que pen-
sar que em volta do novo coronavírus, ele tem um envelope 
à base de gordura, então o detergente ou qualquer sabão 
que a gente tenha em casa é o suficiente para inativar este 
vírus, mas é importante que se faça a parte mecânica”.  Use 
a máscara quando estiver  falando com alguém. Sugere-se, 
ainda, que pessoas com cabelos longos, os prendam antes 
mesmo de colocar a máscara, para não contaminá-la com 
os fios. No momento de vestir o equipamento, é importante 
ajustá-lo bem ao rosto, cobrindo toda a região da boca e 
nariz, depois disso, não pode-se mais colocar as mãos na 
superfície. Então companheiros, perceberam o quanto 
eu sou importante! Já faço parte de sua vida  vou  ficar 
marcada nela para sempre... você lembrará do ano 2020 
pensando: o ano que eu fui mascarado! Vamos consolidar 
nossa amizade e nosso tempo juntos, principalmente em 
tempos de festas. E há muita luz no fim do túnel.

Estamos no dia 23 de janeiro de 2021. O vírus con-
tinua ativo e eu, a Máscara preciso continuar em tua vida. 
Nesta semana, iniciaram a aplicação de vacina, em caráter 
emergencial, no dia 20, mas vieram muito poucas vacinas, 
recém é o início de uma grande batalha contra esse vírus. 
Levará um tempo, ainda, para que se consiga a imunização 
total e a diminuição dessa pandemia. A vacina não é 100% 
eficaz nesse combate. 

A partir de agora somos eu, a Máscara, e a Vacina de 
mão dadas com você, juntas com todos os outros cuidados 
que deve tomar para evitar o contágio. Mesmo os que já 
que já foram vacinados devem continuar usando a Más-
cara.

O mundo, eu creio, voltará ao normal mas com certeza 
com muitas mudanças nos seres humanos. Valorizarão 
muito mais a vida, a família, os amigos, a saúde e a união 
entre todos. Perceberão que o ser humano é um só, inde-
pendentemente, de sua cor, de sua origem, de sua conta 
bancária, de suas mansões ou de suas minúsclas moradas. 
O Covid 19 mostrou a todos que são iguais. A vida e a morte 
durante essa pandemia igualou a humanidade. Espero que 
vejam isso e que se valorizem muito mais como seres hu-
manos. 

E, por favor, reconheça que atrás de uma Máscara ex-
iste alguém com saudade de um abraço...

Com carinho
Máscara

MÁSCARA X VACINA
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente
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ESPORTE 

Santoangelense é convocado pela 
Seleção Brasileira de Basquete

Renan Lenz jogou em diversos times do Brasil e Estados Unidos, atualmente é ala/pivô do São Paulo e recebe sua terceira convocação para a seleção
Arquivo Pessoal 

Na segunda-feira, 18, o santoange-
lense Renan Lenz recebeu a sua tercei-
ra convocação para jogar pela Seleção 
Brasileira de Basquete. O atleta atua 
como ala/pivô pelo São Paulo, mas seu 
sonho com o esporte começou anos 
atrás quando ainda morava em Santo 
Ângelo com a família. 

A família sempre foi ligada ao es-
porte, Denise e Fernando Lenz, pais de 
Renan, jogavam vôlei. “Pensamos que 
ele jogaria vôlei, assim como nós, mas 
quando ainda estudava na sexta série, 
no Colégio Teresa Verzeri, um profes-
sor do Colégio Marista Santo Ângelo o 
convidou para jogar basquete. Na oita-
va série a professora Fátima Pacheco 
o convidou para ir estudar no Colégio 
Estadual Onofre Pires para participar 
dos Jogos Escolares do Rio Grande do 
Sul (JERGS) pelo time de basquete.”, 
conta Denise. 

Depois de participar do JERGS, 
Renan recebeu o convite do Professor 
Clairton (Xis) para estudar e jogar no 
Colégio Evangélico Alberto Torres, 
em Lajeado, no qual, jogou durante 
três anos, e foi campeão Estadual em 
2004. Aos 17 anos foi convidado por 
diversos times de São Paulo e Minas 
Gerais, mas optou pelo Araraquara, 
onde jogou por dois anos. 

Renan também já jogou por times 
dos Estados Unidos, atuou na primei-
ra divisão pelo Arizona Western Col-
lege durante dois anos, depois pela 
Universidade de Utah, onde estudou 
Economia por quatro anos. Após con-
cluir a graduação recebeu propostas 
de times brasileiros para continuar jo-
gando basquete. 

Desde que saiu de casa aos 14 anos 
para seguir o sonho do basquete, Re-
nan, pode contar com o apoio da fa-
mília. “Enquanto morou no Brasil, 
sempre conseguíamos estar por perto, 
quando foi para os Estados Unidos 
ficou um pouco mais difícil, mas ele 
sempre foi muito estudioso e maduro, 
e contou com o apoio da família e ami-
gos”, explica Denise. 

SELEÇÃO BRASILEIRA 
A primeira convocação veio quan-

do ele jogava pelo Bauru Basket, para 
jogar a Copa América na Colômbia, a 
segunda oportunidade de representar 
o Brasil aconteceu há dois anos e meio, 
logo após o nascimento das suas filhas, 
Elena e Mackenzie. “Essa é a minha 
terceira convocação, vou jogar pela 
segunda vez a eliminatória da Copa 
América. Vestir a camisa da seleção 
sempre é um orgulho, um sonho meu 
de criança e voltar para a seleção era 
um objetivo de carreira”, conta Renan. 

A família também está orgulhosa 
com a volta do ala/pivô a Seleção Bra-
sileira. “O sentimento não poderia ser 
outro, muito orgulho da sua trajetó-
ria como pessoa íntegra em primeiro 
lugar, e como atleta, sabemos do seu 
esforço para representar o nosso país”, 
conta Denise. 

BASQUETE NO BRASIL 
O Brasil é conhecido como o país 

do futebol, mas o basquete vem con-
quistando o seu espaço. “O cenário 
do basquete está melhorando, o Novo 
Basquete Brasil (NBB) deu uma vi-
sibilidade muito maior ao basquete 
brasileiro, que estava um pouco caí-
do antes de começar o NBB, mais ou 
menos doze anos atrás, mas o esporte 
vem crescendo a cada ano, com mais 
pessoas assistindo os jogos e jogando”, 
explica Renan. 

CARREIRA 
Uma das metas de Renan para sua 

carreira nesta temporada era a convo-
cação para a Seleção Brasileira, que 
aconteceu nesta semana, mas neste 
sábado outro objetivo pode se tornar 
realidade, o atleta poderá ser campeão 
da Copa Super 8. 

A Copa Super 8 reúne os oito me-
lhores times do primeiro turno do NBB 
para um título a parte. O campeão 
garante uma vaga na edição 2022 da 
Basketball Champions League Ameri-
ca, competição de clubes mais impor-
tante do continente. Esta é a terceira 
edição da Copa e o São Paulo, time em 
que o santoangelense joga, enfrentará 
o Flamengo na disputa pelo título. 

A final da Copa é às 16 horas deste 
sábado e será transmitida pela TV Cul-

tura, ESPN e DAZN.
CIDADE NATAL

Morando fora de Santo Ângelo há 
16 anos, Renan tem um grande cari-
nho pela cidade natal e pelas pessoas 
queridas que vivem aqui. “Represen-
ta o começo de tudo, é o lugar que a 

minha família ainda mora, é onde eu 
cresci, ainda tenho muitos amigos na 
cidade, nunca vai deixar de ser a mi-
nha terrinha, minha casa, tenho mui-
to amor por Santo Ângelo e por todo 
mundo que está ai”, declarou. 

Renan vai disputar pela segunda vez as classificatórias da Copa América pelo Brasil
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Santo Ângelo inicia  
vacinação contra a 

COVID-19
Secretaria da Saúde está com a campanha adiantada e deve concluir a 

imunização do público alvo desta primeira etapa, antes do prazo previsto
Assessoria de Comunicação Prefeitura de Santo Ângelo/Fernando Gomes

SAÚDE

RESSIGNIFICAR:

ACONTECIMENTOS DE 2020
Nos últimos tempos a sociedade como um 

todo reaprendeu a viver, em tempos de pande-
mia, a fim de continuar com tarefas necessárias 
e primordiais da rotina. Incluindo a maneira de 
estudar, tanto as escolas, como as universidades 
e a organização dos estudantes em geral. Por isso, 
neste sentido é importante destacar que os últi-
mos cursos realizados de maneira online apre-
sentaram temas distintos aproximados da área 
da educação ou do desenvolvimento humano, 
mas centrados em um relevante eixo, a formação 
constante... 

Mas afinal, que formação é essa? a escolar? 
a acadêmica? ... Não apenas voltada para a for-
mação escolar, mas sim a formação humana, que 
perpassa outras instâncias, trata do diferencial 
e da vontade de aprender algo novo... Karnal 
(2020, exposição oral), cita que não aprendo to-
car um instrumento musical pelo desejo de ser 
um músico famoso, mas pelos benefícios que essa 
aprendizagem acarreta para o funcionamento ce-
rebral e talvez consequentemente a longevidade 
da vida (uma explicação sucinta). 

Trago essa reflexão, por que faz jus ao que 
defendo, o APRENDER para TRANSFORMAR, 
além de que nunca estamos prontos, quanto mais 
estudamos parece que menos sabemos... Sinto 
uma emoção gigantesca ao aprender algo novo e 
quando ensino sinto que plantei uma semente do 
bem, vejo que mudei uma concepção, uma vida... 
Como professora impulsiono todos os dias mui-
tas vidas para seguir... 

E no sentindo de aprender, é válido ressaltar 
que as pessoas necessitam da reinvenção cons-
tante, pois o hábito é poderoso, e a repetição vicia 
e resulta na zona de conforto, a qual impede de 
dar o passo da mudança. A crise é horrível, mas 
ela fez muitas pessoas repensarem as atitudes, as 
ações, e ver que um projeto de vida é necessário, 
pois quem tem algo a perder, tem medo sim! Esse 
mundo mutável exige a reorganização do tempo e 
das prioridades, planejando a vida, tarefas, obje-
tivos, entre outros. 

Esse tempo não volta... E podem acreditar que 
ele é irreparável, então é pertinente que não per-
camos tempo com o que não agrega para o bem 
cognitivo, emocional, pessoal. Além de que, num 
mundo de status, precisa-se focar em um projeto 
de vida centrado no EU, na vida pessoal e intras-
ferível, e somente assim, talvez poderá contribuir 
com a vida do Outro, pois não adianta de nada 
querer organizar o mundo a sua volta, se o que 
está em seu comando desmorona (corpo, mente, 
coração) ...

Garantir que todas as pessoas tenham digni-
dade, considerar o bem comum, essa é nossa mis-
são, a transformação para o bem comum como 
um norteador das ações....

“Quanto mais interesse eu tiver, mais interes-
sante eu me torno” Leandro Karnal

COLUNA DO LEITOR
Letícia da Silva - 

Pedagoga, Pós-gradu-
ada em Docência no 
Ensino Superior; Pós-
-Graduada em Alfabe-
tização pela Unijuí – 
Universidade Regional 
do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, 
Campus Ijuí-RS. Atu-
ando como professora 
Municipal dos Anos 
Iniciais em Santo Ân-
gelo. E-mail leticiauri-
sam@gmail.com

Santo Ângelo está seguindo o Plano Operacional de 
Vacinação Emergencial contra a COVID-19 organizado 
pelo Governo Municipal e abriu na tarde de quarta-fei-
ra, 20, a campanha de imunização. Várias equipes vo-
lantes estão aplicando a primeira dose nos profissionais 
que atuam na linha de frente no enfrentamento à CO-
VID-19, nos lares de idosos e em indígenas. A previsão é 
de que esta primeira etapa encerre neste sábado, antes 
do prazo final previsto.

A campanha de vacinação teve ato simbólico de 
abertura no auditório da Secretaria Municipal de Saú-
de, na presença de autoridades e profissionais de saú-
de, com a vacinação do cacique Anildo Kuaray Romeu, 
representando os indígenas da Aldeia Guarani Tekoá 
Pyáu, da Ressaca da Buriti, e da enfermeira Paula Mo-
rais, coordenadora da Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) COVID do Hospital Santo Ângelo. 

A enfermeira Paula Morais, agradeceu a ciência e 
aos seus colegas da linha de frente. “Gostaria de agra-
decer pela ciência que nós temos e pela oportunidade 
de estar recebendo a vacina. Nós vivemos um longo 
período difícil, de sacrifício e conturbado para todos, e 
para os profissionais da saúde, esse é um momento de 
agradecimento, e gostaria de agradecer todos os pro-
fissionais da linha de frente do HSA pelo empenho e 
desempenho”, disse.  Para o cacique Anildo Kuaray Ro-
meu, foi muito bom ter a comunidade indígena incluída 
nesse momento histórico.

O enfermeiro Luís Alexandre Herter, foi o primeiro 
profissional do Hospital Regional Unimed Missões, a 
receber a vacina. Luís e seus pais foram infectados pelo 
coronavírus e venceram o vírus. “A Covid-19 chegou na 
minha vida silenciosamente, trazendo medo e incerte-
za. Minha mãe esteve na UTI por 12 dias e hospitalizada 
por mais de um mês. Precisei me reinventar como filho 
e enfermeiro, então percebo a necessidade da imuniza-
ção pela experiência pessoal e profissional”, salienta.  

AÇÕES
Na solenidade, o prefeito Jacques Barbosa se disse 

emocionado com a chegada das vacinas no Aeroporto 
Regional Sepé Tiaraju e com o início da campanha de 
vacinação contra a Covid-19, em razão do sofrimento da 
população mundial.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Christen-
sen, considerou a abertura da vacinação contra a CO-
VID, um momento histórico para a saúde de Santo Ân-
gelo após dez meses de luta. “Reafirmo o compromisso 
de trabalhar diuturnamente nesta campanha pela imu-
nização comunitária. Eu acredito na vacina. Eu acredi-
to na imunização”, disse o médico. Ele também pediu 
compreensão à população em respeito às várias fases de 
campanha de vacinação. “Todos serão vacinados. Po-
rém precisamos seguir todos os protocolos”, concluiu. 

IMUNIZADOS
Outros oito trabalhadores de saúde que atuam na 

linha de frente no enfrentamento a COVID na UPA 24 
Horas e nos hospitais locais receberam a primeira dose 
da vacina Corovanac. Para o município foram dispen-
sadas neste primeiro lote, 1383 doses do imunizante. A 
segunda dose deve ser aplicada em um prazo de 30 dias. 

Também foram imunizados na largada da campa-
nha a enfermeira Daniana Pompeo, servidora pública 
da Secretaria Municipal de Saúde; Esaías Oliveira dos 
Reis, técnico de Enfermagem do Centro de Enfrenta-
mento à COVID na UPA 24 Horas; Andressa Sobucki, 
técnica de Enfermagem vacinadora da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde; Clauber Roberto Liques, técnico de 
Enfermagem do SAMU; Denise Guerin, enfermeira do 
Centro de Enfrentamento à COVID na UPA 24 Horas e 
do Hospital Santo Ângelo (HSA); Juliana Perini, mé-
dica anestesista da Unidade de Tratamento Intensivo 
do HSA; Márcio dos Santos Dias, porteiro da Secretaria 
Municipal de Saúde; e Elsa Walter, serviços gerais do 
HSA

 CAMPANHA
Já no primeiro dia de campanha, equipes volantes 

da Secretaria Municipal de Saúde deram início à aplica-
ção das vacinas nos profissionais de saúde dos hospitais 
locais e do Centro de Triagem da UPA 24 Horas e, nos 
lares de idosos, imunizando hóspedes e funcionários.

A primeira idosa de Santo Ângelo a receber a vacina 
contra a COVID-19 foi à senhora Marilene Ritter, de 78 
anos, hóspede da Casa de Repouso Aconchego da Me-
lhor Idade, no Bairro Oliveira. Marilene é viúva do em-
presário santo-angelense Celso Ritter e está a dois anos 
no estabelecimento.

Cacique Anildo Kuaray Romeu, da Aldeia Guarani Tekoá Pyáu da Ressaca da Buriti
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O Pix criado pelo Banco Central (BC) é o pagamento instantâneo brasileiro em 
que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora 
ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta 
corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos 
e recebidos, o Pix tem o potencial de: alavancar a competitividade e a eficiência 
do mercado; baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos 
clientes; incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo; promover 
a inclusão financeira; e preencher uma série de lacunas existentes na cesta de 
instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população. 

O Pix é um grande passo para não só dar segmento a digitalização das instituições 
bancárias, mas também digitalizar o dinheiro. “Digitalizar o dinheiro” é algo como 
acabar com as cédulas em papel, isso gera um custo enorme ao país pois imprimir 
em papel moeda é caro, além de toda a logística e riscos que o “dinheiro vivo” traz.

Numa visão disruptiva, imagine não precisar de carros fortes para transportar 
dinheiro, não precisar de seguranças nas agências, afinal, não haverá mais dinheiro 
em papel, e por aí vai.

Em alguns países mundo a fora, você já não consegue mais pagar com “dinheiro 
vivo”, precisa usar somente meios digitais.

Claro que essa seria a ótica otimista, mas junto com a tecnologia também vem os 
“malefícios”, como por exemplo, o assalto digital.

O assalto digital não é somente algo que um hacker pode realizar, mas sim, você 
estar caminhando na rua e simplesmente ser abordado por um assaltante que obriga 
você a realizar um Pix. 

Outro risco é que como a transação do PIX é praticamente instantânea, caso você 
realize uma transferência de forma errada, vai ficar bem complicado reaver esse valor. 
O Pix foi criado ainda com a mensagem de que atualmente as instituições financeiras 
cobram pelos TED, cartão, boleto etc., e com o PIX isso vai ser tudo gratuito.

Você pode realizar uma transferência de valores via Pix a partir de um número de 
telefone, de Chave Pix, endereço de e-mail ou CPF. 

Uma atenção importante é que o Pix não tem limite de horário, nem de dia da 
semana e os recursos são disponibilizados ao recebedor em poucos segundos. O Pix 
funciona 24 horas, 7 dias por semana, entre quaisquer bancos, de banco para fintech, 
de fintech para instituição de pagamento, entre outros.

Como dizem alguns, a modernidade já chegou e temos que nos adaptar, mas que o 
Pix veio para ficar, isso não restam dúvidas.

andre@escolabigmaster.com.br

Será que o Pix vai dar certo?

André Ruschel

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
    O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre do ano de 2020, bem 
como o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do ano de 2020, encontram-se 
afixados no mural da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, rua Antunes Ribas nº 1001, 
respectivamente no horário das 07:00 às 13:00 , bem como no site www.santoangelo.
rs.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro de Tradições Gaúchas 20 de Setembro, Entidade Tradicionalista, inscrita 
no CNPJ sob nº 88.743.919/0001-16, com sede em Santo Ângelo, RS, representado 
neste ato pelo seu Patrão Fábio Leandro Dezengrini, usando das faculdades dos Artigos 
“26”, “29”, “30”, “31” e “32” do Estatuto Social da Entidade, convoca os associados com 
direito a voto (efetivos em dia com a tesouraria, Beneméritos, Veteranos e Remidos, 
incluindo os cônjuges  dos associados cadastrados como dependentes) tudo conforme o 
Estatuto Social da Entidade, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 08 de 
Fevereiro de 2021, segunda-feira, em primeira chamada  às 19:30hs e não havendo 1/3 
dos associados, será efetuada segunda chamada às 20:00hs, quando funcionará com 
qualquer número de associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Eleição da nova Patronagem (Patrão, 1º e 2º Vice Patrões para a Gestão 2021);
2 - Eleição de 30 membros do Conselho de Vaqueanos com mandato de 1 ano;
3 – Eleição de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal com 
mandato de um ano;
4 – Assuntos Gerais.
 A Assembleia será realizada observando as regras sanitárias estabelecidas pelos 
Decretos Municipal e Estadual vigentes na data de realização.  
FABIO LEANDRO DEZENGRINI
Patrão do CTG 20 de SETEMBRO
 Pedimos que o boleto de cobrança das custas desta publicação seja remetido para 
o nosso e-mail: ctgvintedesetembro@gmail.com    

   Santo Ângelo, RS, 20 de Janeiro de 2021.
     

FABIO LEANDRO DEZENGRINI
Patrão CTG 20 de SETEMBRO
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