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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 29°
21°

48 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

27°
21°

57 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

26º
21º

46 mm

29/01/2021 - 14h

1° Prêmio -  8.101
2° Prêmio -  8.519
3° Prêmio -  4.627
4° Prêmio -  3.140
5° Prêmio -  7.372
6° Prêmio -  1.759

29/01/2021 - 18h

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

MÍN.

Cheia
28/01 a 04/02

Minguante
04/02 a 10/02

GOVERNO MUNICIPAL

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

Governo reage a 
ação caluniosa sobre 
iluminação pública

 “Estamos cumprindo o cronograma de obras e o pagamento segue os trâmites do agente financiador”, 
esclareceu empresário Paulo da Veiga Júnior

O Governo Munici-
pal e a empreiteira Pau-
lo Adalberto Fucks da 
Veiga Júnior estiveram 
reunidos para esclare-
cer ação caluniosa que 
colocou em xeque a re-
lação contratual entre as 
partes no que tange ao 
Programa de Moderni-
zação do Sistema de Ilu-
minação Pública e que 
causou mal-estar entre 
os santo-angelenses.

Publicações sem 
cunho de verdade nas 
redes sociais davam 
conta de que o municí-
pio não estaria pagan-
do a empresa que, por 
sua vez, estaria retiran-
do luminárias de LED 
instaladas na Avenida 
Sagrada Família, entre 
o Trevo do Tio Bilia e a 
Subestação da RGE. 

A situação envolveu 
até a Brigada Miliar que, 
em Boletim de Atendi-
mento, constatou que 
as luminárias de alta 

pressão (vapor de sódio 
e de mercúrio) estavam 
sendo apenas retiradas 
pela empresa para subs-
tituição pelo sistema de 
tecnologia LED, cum-
prindo o cronograma de 
trabalho.  O município 
analisa com a possibili-
dade de buscar na jus-
tiça a reparação da ver-
dade.

ESCLARECIMENTO
Em reunião convo-

cada pelo prefeito Ja-
cques Barbosa com os 
responsáveis pela em-
presa ficou transparente 
que tanto o cronograma 
de obras quanto o paga-
mento à empresa estão 
perfeitamente ajustados 
à relação contratual. 
“Estamos cumprindo o 
cronograma de moder-
nização conforme con-
trato com o município. 
As luminárias foram re-
tiradas para a substitui-
ção. O pagamento pelos 
serviços segue os trâmi-

tes da Caixa Federal em 
que a Prefeitura apenas 
faz os encaminhamen-
tos para a liberação dos 
valores. Quem relatou 
situação diferente disso, 
age de má-fé”, decla-
rou o empresário Paulo 
Adalberto Fucks da Vei-
ga Júnior. Participaram 
da audiência o vice-pre-
feito Volnei Teixeira, o 
secretário do Planeja-
mento Vinicius Makvitz, 
o vereador Márcio An-
tunes, os engenheiros 
José Carlos Ferraz e Clé-
berson Taborda, o em-
presário Paulo da Veiga 
Júnior e o engenheiro 
eletricista da empresa, 
Matheus Cortez.  

“AFIRMAÇÕES SÃO 
FALSAS”

Em depoimento em 
vídeo, em nome da em-
presa, Cortez disse que 
as afirmações propaga-
das nas redes sociais são 
falsas. “Nada do que foi 
divulgado está aconte-
cendo. A empresa está 
apenas cumprindo o 
cronograma de retirada 
para substituição das 
luminárias. A informa-
ção de que estaríamos 
retirando as luminárias 
LED é o errôneo. Quem 
passou esta informação 
agiu de má-fé. Vamos 
seguir nosso cronogra-

ma de trabalho, ilumi-
nando a cidade”. 

“QUEM AUTORIZA 
O PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS É A CAIXA 

FEDERAL, NÃO O MU-
NICIPIO”

O prefeito esclare-
ceu que o pagamento 
do serviço de moderni-
zação do sistema é feito 
com a chancela da Caixa 
Econômica Federal, por 
meio do Programa Cai-
xa Ilumina conforme o 
cronograma das obras 
informado pelo municí-
pio à instituição finan-
ciadora. 

AJUSTES
Por sugestão do se-

cretário do Planejamen-
to, Vinicius Makvitz, 
ficou acordado entre o 
Governo Municipal e a 
empresa, a celeridade na 
substituição das luminá-
rias LED instaladas na 
área urbana e que apre-
sentaram problemas de 
funcionamento, gerando 
descontentamento entre 
a população. “Estamos 
desenhando estratégias 
para solucionar esta 
questão e vamos ofere-
cer um canal de comu-
nicação direto entre o 
contribuinte e o Plane-
jamento para acelerar as 
substituições”, concluiu.

Reunião entre Governo Municipal e empresa responsável 

Assessoria de Comunicação Prefeitura de Santo Ângelo

Provas dos concursos 
para técnicos em 

enfermagem serão neste 
domingo

Será realizada neste domingo, 31, a prova do 
concurso público da Prefeitura de Santo Ânge-
lo para os cargos de Técnico em Enfermagem e 
Técnico em Enfermagem - Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) - para provimento de cargos e for-
mação de cadastro reserva. São 284 candidatos 
inscritos para Técnico em Enfermagem e 181 para 
técnicos ESF. 

O secretário municipal de Gestão de Recursos 
Humanos, Jorge Meirelles Corrêa, lembra que o 
concurso foi realizado em janeiro do ano passa-
do, entretanto, a prova objetiva para os referidos 
cargos foi anulada porque a empresa contratada 
havia aplicado o mesmo teor em exame realizado 
em outros municípios. Diante disso, foi marcada 
nova prova para este domingo, às 14h30min, na 
URI Santo Ângelo. 

SEGURANÇA
O candidato deve apresentar-se no local com 

uma hora de antecedência, portando documento 
oficial com foto e seguir rigorosamente os proto-
colos de segurança de prevenção ao Coronavírus. 
“É obrigatório o uso de máscara, em todo o cam-
pus e durante o tempo de permanência no local de 
aplicação da prova, dentro ou fora da sala”, aler-
tou Meirelles. A URI não distribuirá máscaras aos 
candidatos. 

Segundo ele, no Campus será realizada a afe-
rição da temperatura corporal e seguidos proto-
colos de distanciamento e higienização. Meirelles 
explicou que a URI também adotou medidas pre-
ventivas distribuindo a ocupação de candidatos 
entre 12 e 28 por sala para evitar aglomeração. 

Mais informações sobre as salas de aplicação 
das provas, disponíveis no site do município: pm-
santoangelo.abase.com.br/site/



3Sábado, 30 de janeiro de 2021

O Bloco Cirúrgico e Hemo-
dinâmica do Hospital Regional 
Unimed Missões contabilizaram 
um recorde no número de pes-
soas atendidas e procedimen-
tos realizados em 2020, resul-
tado do comprometimento da 
Unimed Missões/RS com seu 
propósito de zelar pela saúde 
das pessoas e da confiança dos 
clientes em nosso atendimento 
seguro e de qualidade. 

Apesar da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 5.119 
pessoas foram atendidas du-
rante o ano, totalizando 8.108 
procedimentos realizados, entre 
partos, procedimentos de He-

modinâmica, cirurgias estéticas 
e várias outras especialidades. 

Conforme a coordenadora do 
Bloco Cirúrgico, Paola Dal For-
no, os dados se devem ao empe-
nho da Unimed Missões/RS em 
manter as cirurgias eletivas du-
rante a pandemia da Covid-19 e 
em disponibilizar cirurgias mé-
dicas de diferentes especialida-
des para que os clientes não pre-
cisem busca-las fora da região.

 “Este ano foi muito difícil, 
mas conseguimos manter nos-
sas cirurgias enquanto outros 
hospitais tiveram que suspendê-
-las. Também conseguimos tra-
zer novas especialidades, como 

médicos mastologistas, cirur-
gião especialista em cabeça e 
pescoço, entre outros que estão 
para chegar. São diferenciais 
que agregam valor para os nos-
sos clientes e para a região em 
que a Unimed Missões/RS está 
inserida”, salienta.

A Unimed ainda facilita a 
realização de procedimentos 
cirúrgicos através do programa 
FiZ Unimed, que possibilita o 
parcelamento em até 60 vezes 
no boleto, cheque, cartão ou dé-
bito em conta. 

Para saber mais, entre em 
contato pelo Telefone 55 3312 
0700.

Hospital Unimed Missões contabiliza recorde de 
cirurgias em 2020

Número recorde é devido ao mantimento das cirurgias eletivas durante a pandemia e os novos profissionais em atuação no hospital 
Assessoria de Comunicação Unimed Missões/RS

Foram totalizados 8.108 procedimentos durante o ano

TURMA TEÓRICA 
PILOTO PRIVADO DE 

AVIÃO
Venha rea-

lizar seu sonho 
de ser um pilo-
to de avião com 
o Aeroclube de 
Santo Ângelo, 
a melhor escola 
da região noro-
este do Estado 

do Rio Grande 
do Sul, que está 
formando Pi-
lotos Privados, 
C o m e r c i a i s , 
Executivos e 
Agrícolas a mais 
de 79 anos.

O Aeroclube 

de Santo Ân-
gelo, CIAC SA, 
está com as ins-
crições abertas 
para a primeira 
turma de 2021 
do curso teórico 
de Piloto Priva-
do de Avião – o 

GERAL

primeiro passo 
para carreira de 
Piloto.

As instru-
ções teóricas se-
rão ministradas 
em sala de aula 
própria localiza-
da no centro da 
cidade de Santo 
Ângelo, as aulas 
serão no perío-
do noturno das 
19h30min às 
23h30min, de 
segunda a sexta, 
material didáti-

co e alojamento 
incluso no perí-
odo das aulas.

Como forma 
de pagamento 
disponibiliza-
mos entrada e 
saldo em até 
12x no cartão de 
crédito.

Início pre-
visto para dia 
1º de março, 
garanta sua 
vaga realizando 
a matrícula na 
sede social, na 

Rua Marechal 
Floriano, 2651, 
Santo Ângelo-
-RS ao lado do 
corpo de bom-
beiros.

Para mais 
i n f o r m a ç õ e s 
(55) 9 9961 
2028.

Nossa mis-
são é capacitar 
novos pilotos 
para atuar no 
meio de traba-
lho profissional 
e particular.

Foto:Divulgação
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Prefeitura de São Miguel das Missões 
busca parceria da URI

Na última semana o prefeito de 
São Miguel das Missões, José Rober-
to, a secretária de Educação Simone 
Clarice Fontana da Luz e o assessor 
Alencar Antunes Almeida estiveram 
no campus da URI Santo Ângelo 
para tratar de parceria entre o muni-
cípio, a Universidade e a Secretaria 
Municipal de Educação. 

Na oportunidade, o prefeito ex-
planou projeto que integra seu plano 
de governo, que visa propiciar aos 
estudantes do Ensino Fundamental 
um conhecimento mais profundo 
da História Missioneira. “Queremos 
prepará-los para no futuro serem 
os divulgadores da nossa História e 
Cultura”, disse José Roberto, acres-
centando que em sua administração, 
as ferramentas de tecnologia serão 
essenciais para uma gestão mais efi-
ciente. 

A Secretária Simone da Luz deta-
lhou o projeto e solicitou o auxílio da 

Universidade na elaboração de um 
planejamento a médio e longo pra-
zo, para a formação dos professores 
do município. 

O Diretor Geral do Câmpus da 
URI Santo Ângelo, Gilberto Pache-
co, colocou a URI à disposição, ob-
servando que a Universidade conta 
com muitos estudos e material so-
bre a História Missioneira, ao lado 
de profissionais com experiência 
de trabalhos já realizados com esse 
tema, e também todo o valioso acer-
vo do Centro de Cultura Missioneira 
– CCM. 

O assessor da direção e gestor ad-
ministrativo do TecnoURI Missões, 
Rômulo Madrid de Mello, acrescen-
tou que a URI está em fase de licita-
ção de novos equipamentos de três 
grandes projetos dentro do Parque 
Científico e Tecnológico.

 “Ainda neste ano poderemos au-
xiliar os municípios no uso de novas 

Mandatário do município vizinho quer realizar parceria para projetos ligados a educação e tecnologia 

Reunião no Campus URI Santo Ângelo 

Assessoria de Comunicação URI Santo Ângelo

tecnologias, para transformá-los em 
cidades inteligentes”, disse Rômulo. 

O professor Pacheco aprovei-
tou a oportunidade para entregar 

um exemplar do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento da Região das 
Missões 2015-20.

Gol anuncia planos para voos entre Santo Ângelo e o Estado de 
São Paulo

O governador Eduardo Leite, o presidente da Frente Parlamentar da 
Aviação Regional no Rio Grande do Sul, deputado Frederico Antunes, e o 
secretário estadual dos Transportes Juvir Costella, participaram nesta quar-
ta-feira, 27, de audiência com o diretor de Relações Institucionais da Gol 
Linhas Aéreas, Ciro Camargo, e com o assessor da presidência, Alberto Fa-
jermann. Durante o encontro, os representantes da Gol anunciaram que a 
companhia tem planos para ampliar os voos no Rio Grande do Sul.

A intenção, segundo Fajerman, são voos regionais, a partir do segundo 
semestre de 2021, ligando as cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria 
e Santo Ângelo, em voos diretos, à capital paulista, e de lá para os demais 
destinos da companhia. Atualmente, a Gol opera voos desta forma ligando 
São Paulo e Caxias do Sul e Passo Fundo. “Nosso objetivo é, além de manter 
os voos existentes no RS, expandir a malha. Queremos crescer mais de 50% 
no número dos nossos voos em relação ao ano de 2020”, disse Alberto Fa-
jermann.

“Temos todo o interesse em ampliar a malha aeroviária no Estado e va-
mos estudar o que podemos oferecer em termos de parceria, desde que os 
interesses da companhia sejam conciliados com os do RS, que é o desenvol-
vimento regional”, disse o governador Leite. “Queremos muito ampliar os 
destinos do interior para fora do Estado, reduzindo as distâncias para quem 
aqui empreende ou mora”, completou.

O deputado Frederico Antunes destacou que as negociações entre o go-

verno gaúcho e a Gol se iniciaram antes da pandemia e, agora, estão sendo 
retomadas a partir do encontro de hoje. No final da audiência, o governador 
Eduardo Leite determinou que as equipes das secretarias da Fazenda e de 
Logística e Transportes elaborem estudos e projeções dos diferentes cená-
rios em conjunto com o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regio-
nal no RS, deputado Frederico Antunes e do secretário do grupo de trabalho, 
Cristiano Guerra.

AVANÇOS IMPORTANTES EM 2021
É um passo muito importante para a região, termos a ligação com São 

Paulo. Esta notícia do governo do estado vem demonstrar que a união re-
gional iniciada em novembro de 2020 onde tivemos apoio de mais de 30 
entidades de toda a região solicitando a retomada dos voos da Azul Linhas 
Aéreas (Santo Ângelo – Porto Alegre) e a transferência dos voos da Gol Li-
nhas Aéreas (Santo Ângelo – São Paulo), enquanto o Aeroporto de Passo 
Fundo estiver em obras.

Segundo o Presidente da ACISA, Felipe Fontana, “uma boa notícia para 
todo o Noroeste do RS. Existe uma forte mobilização de toda região para que 
o Aeroporto de Santo Ângelo opere ativamente em 2021 com linhas tanto 
para a capital gaúcha quanto para grandes centros do Brasil. Essa luta tem 
unido fortemente toda a região que vê a aviação regional como grande pro-
pulsora do desenvolvimento regional. Conectar a região aos grandes centros 
logísticos do país é a nossa meta”.
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Liberado recursos para modernização da iluminação de praças e 
do ginásio

Proposta é harmonizar programas sociais e de empreendedorismo solidário para a qualidade de vida dos carroceiros e garantir o bem-estar dos 
animais

O Ministério da Cidadania libe-
rou mais de R$ 1 milhão para a mo-
dernização do sistema de iluminação 
pública de quatro praças da cidade e 
do Ginásio Municipal Marcelo Mio-
so. 

O anúncio foi feito na manhã 
desta quarta-feira, 27, pelo prefeito 
em Exercício, Volnei Teixeira, e pelo 
secretário de Planejamento, Vini-
cius Makvitz, em vistoria à quadra 
do Marcelo Mioso, acompanhados 
do secretário de Cultura e Esporte, 
Marco André München, e da direto-
ra da pasta, Marcela Waszkiewicz; e 
do engenheiro da prefeitura Cléber-
son Taborda.

Segundo Makvitz, foram libera-
dos R$ 1.189.302,85 que estavam 
represados no Ministério da Cidada-
nia desde maio do ano passado e são 
oriundos de convênios articulados 
pelos deputados federais Osmar Ter-
ra e Darcísio Perondi, para a substi-
tuição de luminárias de alta pressão 
por tecnologia LED nas praças es-
portivas dos bairros Haller, Missões, 
Ghellar e Oliveira, além do ginásio 
municipal. 

O início das obras foi autorizado 
pelo prefeito Jacques Barbosa, ainda 
em 2020, mas o repasse dos valores 
foi suspenso em razão das restrições 
do período eleitoral. Os investimen-
tos são de cerca de R$ 1,5 milhão, 
com recursos federais mais contra-
partida financeira do município. 

GINÁSIO
As obras de reforma geral e subs-

tituição do piso do Ginásio Marcelo 
Mioso já estão concluídas e a dis-
ponibilização dos recursos para a 
substituição da iluminação, deverá 
liberar o uso da quadra, a partir de 
março. A próxima etapa, prevista 
para ser executada no mês de fe-
vereiro, é a substituição da rede de 
energia elétrica e a instalação das 
novas luminárias LED no espaço po-
liesportivo. 

A expectativa da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento agradou o 
secretário de Esportes, Marco André 
München, que já trabalha um plano 
de ação para a retomada das compe-
tições esportivas em Santo Ângelo, 
a mais de dez meses em função da 
pandemia do novo Coronavírus. No 

Prefeito em exercício realizou vistoria junto com a equipe técnica do Governo Municipal

entanto, alertou que o estágio da 
pandemia no município em março, 
também será levado em considera-
ção para a volta dos torneios de es-
portes coletivos.

PRAÇAS
A liberação de recursos pelo Go-

verno Federal impulsionará as obras 
de reforma geral e de instalação de 
um novo e moderno sistema de ilu-

minação nas praças José Carlos Kist 
(Missões); Raimundo Ribeiro (Hal-
ler); Raul Oliveira (Oliveira); e Três 
Mártires (Ghellar). 

A previsão do secretário Vinícius 
Makvitz é de que as obras sejam 
retomadas nos próximos dias, ofe-
recendo novos e modernos espaços 
esportivos aos santo-angelenses. 

Assessoria de Comunicação PMSA/Fernando Gomes

Projeto do Executivo que proíbe veículos 
de tração animal está na Câmara

O Governo Municipal protocolou 
na Câmara de Vereadores na última 
semana, o projeto de lei que proíbe a 
utilização de veículos de tração ani-
mal em transporte de carga na área 
urbana de Santo Ângelo. A proposta 
é substituir as carroças tracionadas 
por equinos, asininos e muares, e 
criar programas para melhorar as 
condições de trabalho e de vida dos 
carroceiros, garantindo o bem-estar 
dos animais. 

Este é um compromisso do pre-
feito Jacques Barbosa, depois do veto 
integral ao projeto do Legislativo de 
mesmo teor, de iniciativa do verea-
dor Maurício Loureiro, considerado 
inconstitucional pela Procuradoria 
Geral do Município. “Vislumbra-se 
de maneira clara a inconstituciona-
lidade/legalidade na proposição do 
Projeto de Lei, pela interferência do 
Poder Legislativo na competência 
privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo”, justificaram os procuradores. 

A lei prevê a implantação do 
Programa de Redução Gradativa do 
número de veículos de tração ani-
mal, com proibição definitiva em 
cinco anos, prazo para a realização 
de ações de governo visando à in-
clusão social, capacitação, formação 

técnica, incubação de cooperativas e 
empreendimentos sociais solidários 
envolvendo os condutores e fami-
liares, para inserção no mercado de 
trabalho. 

O prefeito Jacques manifestou a 
sua preocupação com o tratamento 
inadequado aos animais de tração 
por parte de alguns proprietários, 
e defende um prazo para que me-
didas sejam adotadas, a fim de ofe-
recer melhoria às condições de vida 
de carroceiros e de seus familiares, 
em sua grande maioria, vivendo em 
situação de vulnerabilidade social. 
“Isso demanda um esforço conjun-
to do governo, dos vereadores e da 
sociedade. Precisamos estabelecer 
uma consciência de respeito em re-
lação ao trabalhador e aos animais, 
para que tenham as condições míni-
mas necessárias dos cuidados e do 
controle de sua utilização”, assina-
lou. 

O PROJETO
O projeto de lei em discussão pe-

los vereadores permite a utilização 
de veículos de tração animal em lo-
cais privados, na região periférica 
da zona urbana, em locais públicos 
para fins de passeios turísticos e em 
rotas e baias autorizadas pelo Poder 

Executivo; e proíbe a condução de 
veículos de tração animal por meno-
res de idade que, flagrados em ação 
irregular, serão encaminhados ao 
Conselho Tutelar. 

Também estão proibidos o trân-
sito de veículos com tração animal 
não registrados e a permanência de 
animais soltos ou atados em vias e 
logradouros públicos de Santo Ân-
gelo. 

Sanções e multas estão previstas 

para o descumprimento da lei e para 
quem praticar maus tratos ou aban-
donar animais.  

A fiscalização de carroceiros e/ou 
de qualquer outro veículo de tração 
animal cadastrados será competên-
cia das secretarias municipais de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano; de Saúde; de Desenvolvi-
mento Social; de Desenvolvimento 
Rural e da Coordenadoria Municipal 
de Trânsito. 

A fiscalização de carroceiros ou de qualquer outro veículo de tração animal cadastrados será 
competência das secretarias municipais

Assessoria de Comunicação PMSA/Fernando Gomes
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Ouço com muita frequ-
ência esse tipo de questio-
namento, seja em ambiente 
doméstico quanto empresa-
rial. Vamos começar enten-
dendo que não existe “300 
MB de internet”, mas sim 
quando os provedores anun-
ciam a velocidade, a unida-
de utilizada sempre é Mbps 
(mega bits por segundo). O 
pessoal sempre confunde, 
mas Megabit é usado para 
medir velocidades de trans-
ferência, enquanto o Me-
gabyte é uma medida para 
armazenamento.

Muitos ainda entendem 
que com essa velocidade 
permitirá “baixar arquivos 
de 300 Mega em um segun-

do”, cuidado: o Mega da ve-
locidade é diferente do Mega 
do armazenamento, lembra?

A conexão de 300 Mega 
é, na verdade, de 300 Mbps 
(300 Megabits por segun-
do).

Temos ainda o que cha-
mamos de velocidade de do-
wnload e upload:

Velocidade de downlo-
ad: É aquela utilizado para 
baixar arquivos, áudios, 
vídeos, fazer streaming de 
filmes, séries e músicas em 
serviços como Netflix, You-
Tube, Spotify etc., além dis-
so é utilizado também para 
acessar sites, ler notícias, 
acessar e-mails (via Web-
mail) ou apenas recebê-los 

andre@escolabigmaster.com.br

Por que eu tenho “300 MB” de 
internet e ela é lenta?

André Ruschel

O que somos se não um acúmulo de experiências e momentos vividos, quem somos se 
não aqueles que trazem consigo tudo o que já viveram e todas as coisas que já aprenderam 
em cada momento, em cada experiência e em cada conquista desta longa estrada da vida que 
percorremos cada dia rumo a um amanha melhor e mais satisfatório. Nunca nos contentamos 
com pouco e muito pouco nos deixamos abater por cada dificuldade que interrompe o nosso 
caminho, fazemos das pedras no caminha materiais para a construção de uma estrutura melhor 
para as nossas vidas.

Iniciamos a nossa caminhada já quando nem mesmo sabemos caminhar, aprendemos 
cada dia uma nova experiência e cada dia descobrimos que temos ainda mais coisas para apren-
der e inclusive para ensinar porque não, mas os dias passam e a vontade por fazer mais nos leva 
por caminhos diferentes e por caminhos que muitas vezes nem nós mesmos consideraríamos 
válidos.

Não caminhamos por uma estrada única e reta que chega apenas a um único lugar, durante 
nossa caminhada temos diversos caminhas para escolher, alguns mais fáceis, outros mais difí-
ceis, existem aqueles que optam pelo saída mais simples, que vivem um dia após o outro sem 
muitas dificuldades e existem aqueles que vivem intensamente que vivem cada dia como se 
fossem o último e optam sempre  pelo caminho mais difícil.

Quanto maior a jornada e quanto mais obstáculos enfrentamos mais aprendemos, mais 
agregamos, mais evoluímos e mais nos transformamos, dentre os caminhos que já cruzei até 
hoje o que com certeza não me arrependo de ter tomado foi o caminho do Leoísmo, o primeiro 
sim que proferimos ao convite que nos é feito é o primeiro passo para um mundo de novidades, 
de desafios, de novas escolhas e de muita aprendizagem.

O sim pode mudar a sua vida de uma maneira que um não jamais terá a mínima ideia, 
caminhar na estrada do Leoísmo não é caminhar só, jamais foi e jamais será, esta caminha 
é acompanha de muitas pessoas, de muitas personalidades, de muitas vontades, decepções e 
conquistas.

Cada campanha que se passa, cada atividade que realizamos e cada reunião que presen-
ciamos trazem consigo novas dificuldades, novos desafios e novas transformações, falar em 
público acaba sendo a primeira barreira que temos que enfrentar, quando em jaula não falamos 
sozinhos pois nossas vozes se juntam as dos demais companheiros e com a coragem e juntos 
conseguimos enfrentar qualquer barreira.

Participar de uma campanha com famílias menos beneficiados, por exemplo, nos ensina 
que um sorriso muitas vezes pode valer mais do que qualquer brinquedo, se entregar para um 
personagem e proporcionar isto não só para as crianças, mas para toda a família que passa boa 
parte dos seus dias tristes e preocupadas pela falta de recursos para sustentar-se é algo que 
transforma o nosso jeito de pensar, de agir e de falar.

Ser um companheiro LEO é mais do que fazer o bem sem ver a quem, ser um companheiro 
LEO é provar para si e para todos os demais que com a ajuda de cada um podemos fazer um 
mundo melhor para todos nós.

Matheus Gebert Straub
Diretor de Instrução Leoística
Associado LEO Clube Santo Ângelo Universitário

O QUE NÃO TE DESAFIA NÃO TE TRANSFORMA!

COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
Servir desinteressadamente

(via Outlook). É simples de 
entender se você imaginar 
que download corresponde 
a baixar/descarregar infor-
mações da internet, por ser a 
mais utilizada, é a mais prio-
rizada pelos provedores ao 
oferecerem planos de acesso.

Velocidade de upload: É 
utilizado para enviar e-mails 
via Outlook, compartilhar in-
formações com outras pesso-
as, por exemplo se você tem 
um servidor com arquivos/
software ou sistema de câme-
ras (DVR) onde usuários ex-
ternos acessam remotamente 
ou fora da empresa esses ser-
viços, o tráfego de upload da 
empresa onde está o servidor 
ou DVR é que será utilizado 

para enviar esses dados para 
essas pessoas. Ainda sobre o 
upload, se você utiliza servi-
ços de armazenamento em 
nuvem como Dropbox, One-
Drive ou Google Drive para 
guardar arquivos, quando 
você está salvando arquivos 
nesses serviços, você está fa-
zendo upload (ou envio) des-
ses arquivos.

É importante salientar 
que há situações em que as 
duas velocidades são utiliza-
das, como em jogos online 
com outros usuários, vídeo e 
áudio conferência via inter-
net como Skype, acesso re-
moto ao vivo, etc. É por isso 
também que tanta gente se 
perde com os planos de da-
dos de celular, por exemplo: 
o consumidor baixa algum 
arquivo relativamente pe-
queno, acreditando usar so-
mente uma pequena parcela 
da franquia, quando na ver-
dade já está bem próximo de 
ultrapassar o limite.

Quando você não enten-
de a diferença entre Mega, 

Megabit e Megabyte, as ope-
radoras podem se aproveitar 
da sua inocência e não dei-
xar claro se o limite do plano 
oferecido é de “300 Mega-
bits” ou “300 Megabytes”. É 
assim que surge a chuva de 
reclamações comum a esse 
tipo de serviço — e o pior é 
que, quase sempre, infeliz-
mente é o cliente quem está 
errado. Outra questão im-
portante é a velocidade dos 
seus equipamentos de rede, 
onde tudo começa pelo cabo 
conectado a um switch com 
velocidade de 100 Mbps 

uma vez que você tem um 
plano de 300 Mbps. Ora, 
você nunca terá o tráfego 
na velocidade de 300 Mbps 
devido a limitação de seu 
equipamento. 

Saliento ainda os equi-
pamentos de rede WIFI, 
onde temos as mais diversas 
velocidades num exemplo 
do equipamento Deco M5 
da Tp-link com velocidades 
de até 1167 Mbps.  

Quer testar a sua veloci-
dade de internet, acesse fast.
com/pt

EXTRAVIO DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL

O produtor rural, HILMAR SCHEPKE , comunica a perda e/ou extravio 
de Bloco de Produtor Rural. 

Trata-se de Talão de Nota Fiscal de Produtor Rural, Inscrição Estadual sob 
o número de inscrição 1833444581.

Santo Ângelo, 29 de janeiro de 2021
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