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Previsão do Tempo

Fonte: Climatempo
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 24°
11°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

25°
12°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

26º
12º

0 mm

9/7/2021 - 14h

1º Prêmio - 8.498
2º Prêmio - 0.222
3º Prêmio - 5.239
4º Prêmio - 2.123
5º Prêmio - 6.375
6º Prêmio - 2.457

9/7/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
9/7 a 16/7

Crescente
17/7 a 22/7

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 030/2021 – Objeto: 
registro de preço: de materiais, medicamentos e 
ração para cães recolhidos pelo setor de bem estar 
animal: Protocolo de Propostas: até 09 horas do dia 
23/07/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.
Edital de Pregão Presencial nº. 029/2021 – Objeto: 
registro de preço: para prestação de serviços 
veterinários para cães resgatados pelo setor de bem 
estar animal. Protocolo de Propostas: até 09 horas do 
dia 22/07/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.
Edital de Pregão Presencial nº. 028/2021 – Objeto: 
Aquisição de materiais diversos para construção de 
barca nova que ligara as localidades de Linha Alegre 
em Santo Ângelo e Esquina Somavilla em Vitoria das 
Missõe : Protocolo de Propostas: até 09 horas do dia 
27/07/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.
Edital de Tomada de Preço 014/2021 – Objeto: Item 
01: Contratação de empresa pelo regime de empreitada 
global para execução de obras para cobertura metálica 
na quadra de esportes da E.M.E.F Miguel Bosniak; 
Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do dia 
29/07/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.
Edital de Tomada de Preço 015/2021 – Objeto: Item 
01: Contratação de empresa pelo regime de empreitada 
global para execução de obras para construção de 
espaço para feira de produtores no município de Santo 
Ângelo; Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do 
dia 30/07/2021. Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser 
acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Aviso de Penalidade
Fica suspensa do direito de licitar e impedida de contratar 
com o Município de Santo Ângelo, pelo período de 02 
(dois) anos a empresa ALGOR METALÚRGICA LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.138.457/0001-95, bem 
como fica estabelecida multa no valor de R$ 14.264,11 
(quatorze mil duzentos e sessenta e quatro reais e onze 
centavos) nos termos do Art. 77 e 78, Incisos I e II da Lei 
nº 8. 666/93; Art. 7º da Lei nº 10.520/02 e cláusulas do 
Contrato nº 190/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 
16/2020, conforme decisão no Processo Administrativo 
Especial nº 01/2021/PAE.

Santo Ângelo em 07 de julho de 2021.
Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

Sala completa de Pilates.
Água, luz e

secretária incluso.
Contato (55) 9.9975 4131

ALUGA-SE

ENSINO

Mestrado em 
Ensino Científico 

URI abre inscrições para o programa de Pós-graduação em Ensino Científi-
co e Tecnológico até o dia 28 de julho, o curso é de Mestrado e oferece incen-

tivos financeiros
O Programa de Pós-graduação em Ensino 

Científico e Tecnológico – Mestrado Profissional 
da URI Santo Ângelo está com inscrições abertas 
até dia 28 de julho, para processo seletivo comple-
mentar de ingresso.

Podem inscrever-se portadores de diplomas 
em Matemática, Física, Química, Biologia, Infor-
mática, Engenharia ou áreas afins. Por se tratar 
de Mestrado na área de ensino, o candidato deverá 
estar preferencialmente atuando com educação.

Interessados devem inscrever-se no site http://
srvapp2s.santoangelo.uri.br/sites/mestradoect/. 
A taxa de R$ 94,80 pode ser paga por meio de bo-
leto ou efetuada em nome da FuRI, na Caixa Eco-
nômica Federal, agência 0504, opção 003, conta 
corrente 125-7 ou ainda diretamente na tesouraria 
da URI.

Com 30 vagas disponíveis, o processo seletivo 

consta de três etapas: Entrevista e exposição do 
pré-projeto (50 pontos); Análise e avaliação do 
Currículo Lattes (30 pontos); Avaliação do pré-
-projeto (20 pontos). O resultado da seleção será 
divulgado dia 4 de agosto no site http://www.san-
toangelo.uri.br/mestradoect 

A matrícula deverá ser realizada entre os dias 
5 e 6 de agosto, das 13h30 às 19h30, na Secretaria 
Acadêmica (prédio 20) e as aulas terão início dia 
6 de agosto.

Os candidatos classificados poderão solicitar 
concessão de incentivo financeiro por meio de 
descontos de 10%, 20% ou 30% para grupos de 
professores e/ou egressos da URI. O requerimen-
to para descontos deve ser efetuado até dia 4 de 
agosto.

Mais informações, pelo fone (55) 3313-7939 ou 
e-mail mestradoect@santoangelo.uri.br

Estão abertas de 29 de julho a 04 de agosto as 
inscrições para a admissão de alunos em disciplina 
isolada, em componentes curriculares (CCRs) eleti-
vos do Programa de Pós-Graduação em Desenvol-
vimento e Políticas Públicas (PPGDPP) – Mestrado 
da UFFS – Campus Cerro Largo, mediante processo 
seletivo, com validade para o ingresso no segundo 
semestre letivo de 2021.

Poderão se inscrever os interessados que tenham 
concluído curso superior ou que estejam cursando o 
último semestre do curso de graduação, reconhecido 
pelo MEC. As inscrições serão realizadas exclusiva-
mente via e-mail: selecao_especial_ppgdpp@uffs.

edu.br.
Serão ofertados os seguintes componentes curri-

culares: a) Cultura, Política e Desenvolvimento – 03 
vagas; b) Métodos quantitativos em pesquisa sobre 
desenvolvimento – 03 vagas; c) Planejamento e Ges-
tão estratégia em Desenvolvimento – 03 vagas. As 
atividades serão realizadas de forma on-line até que 
perdurem as resoluções da UFFS frente a Pandemia.

A documentação necessária para as inscrições, 
os horários dos componentes curriculares e demais 
informações sobre o processo seletivo constam no 
Edital Nº 568/GR/UFFS/2021, disponível no site da 
UFFS www.uffs.edu.br.

Mestrado em Desenvolvimento e Políticas 
Públicas da UFFS - Campus Cerro Largo abre 
vagas para admissão em disciplinas isoladas
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Recolhimento 
de lixo 

eletrônico 
neste sábado

Campanha completa dez anos em San-
to Ângelo e já arrecadou mais de 425 
toneladas de eletroeletrônicos e eletro-

domésticos inservíveis
A população poderá descartar neste sábado, dia 

10, eletrodomésticos e eletroeletrônicos conside-
rados inservíveis. Como telefones celulares e seus 
acessórios, computadores, refrigeradores, máquinas 
de lavar e micro-ondas, assim como pilhas, baterias, 
cartuchos, carregadores, toner e scanner. Um ponto 
de coleta de lixo eletrônico está montado na Praça 
Ricardo Leônidas Ribas (Praça do Brique) entre às 

8h e 14h 
A campanha de coleta de recolhimento de lixo 

eletrônico é uma ação liderada pela Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Ur-
bano e Sindilojas Missões, tem o apoio da Unimed 
Missões, Fecomércio/RS, Natusomos, 1º B Com, 
Lions Clube de Santo Ângelo Tiaraju, Movimento de 
Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC), ACISA e 

Brigada Militar.
A campanha ocorre, pelo menos, duas vezes por 

ano, mas em 2021, a primeira ação teve que ser can-
celada devido ao agravamento da pandemia de co-
vid-19. Em média, cada campanha alcança mais de 
25 toneladas de lixo. Mesmo assim, ainda é possível 
visualizar em diversos locais material deste tipo des-
cartado de modo indevido.

Prazo de entrega da declaração anual de 
rebanho é prorrogado para 31 de julho

Os produtores rurais 
são obrigados a infor-
mar os dados referentes 
aos animais que criam 
em suas propriedades. 
Para fazer a declaração 
o produtor deve baixar 
o formulário pela inter-
net, preencher, assinar 
e enviar para o e-mail 
- ivz-santoangelo@agri-
cultura.rs.gov.br

Em função dos im-
pactos da pandemia de 
Covid-19, o prazo para 
entrega da declaração 
anual de rebanho foi 
prorrogado para 31 de 
julho. Produtores rurais 
de todo o Rio Grande 
do Sul têm até esta data 
para enviar os dados 
referentes a 2021, con-
tendo todos os animais 

existentes na proprie-
dade. O prazo original 
finalizaria no dia 31 de 
maio.

O documento é obri-
gatório, com formulário 
próprio que está dispo-
nível em link no nosso 
site: www.jom.com.br, 
e deve ser encaminhado 
para a Inspetoria de De-
fesa Agropecuária (IDA) 
do município de origem.

Para evitar aglo-
meração nas IDAs, a 
orientação é que as de-
clarações sejam enca-
minhadas preferencial-
mente para o e-mail ou 
WhatsApp da inspeto-
ria. O número de What-
sApp de cada inspetoria 
é o mesmo de seu telefo-
ne fixo.

Instituto Federal Farroupilha 
quer implantar um novo 

curso de licenciatura
O Instituto Federal 

Farroupilha, por meio 
do Campus de San-
to Ângelo, abriu uma 
consulta pública para 
conhecer a expectativa 
da comunidade local 
sobre a abertura de um 
novo curso de licencia-
tura a ser ofertado no 
município. 

Segundo a nota 
da instituição, é uma 
das prerrogativas do 
IFFAR a oferta cur-
sos de ensino médio e 
superior (bacharela-
dos e tecnólogos), neste 
contexto também forma 
professores para atuar 
na educação básica, en-
sino fundamental e ensi-
no médio. 

A pesquisa está ope-
racionalizada por meio 
de um formulário on-
-line e foi divulgada 
em toda a comunidade 
acadêmica e escolar do 
campus.

Marcos Pereira Rosa/Emater
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VACINA

Serão duas etapas de R$ 625 mil, 
uma com divulgação em 20 de julho e 
outra em 20 de agosto. Intitulado de 
Prêmio Te Vacina RS, os valores se-
rão divididos entre os dois primeiros 
lugares na porcentagem de vacinas 
aplicadas em relação às doses distri-
buídas em quatro categorias:

1 – Municípios acima de 100 mil 
habitantes (19 concorrentes):

1º lugar: R$ 150 mil
2º lugar: R$ 100 mil

2 – Municípios entre 50 mil e 
99.999 habitantes (26 concorrentes):

1º lugar: R$ 100 mil
2º lugar: R$ 75 mil

3 – Municípios entre 10 mil e 
49.999 habitantes (123 concorren-

tes):
1º lugar: R$ 75 mil
2º lugar: R$ 50 mil

4 – Municípios abaixo de 10 mil 
habitantes (329 concorrentes):

1º lugar: R$ 50 mil
2º lugar: R$ 25 mil

Secretária da Saúde, Arita Berg-
mann explicou que “além de reco-
nhecer o excelente trabalho dos mu-
nicípios, temos convicção de que o 
recurso do prêmio será aplicado para 
qualificar a atenção primária em saú-
de, e como sempre afirmamos: vacina 
boa é vacina no braço”.

De acordo com a diretora do Cen-
tro Estadual de Vigilância em Saúde 
(Cevs), Cynthia Molina Bastos, o ob-
jetivo é “qualificar as boas práticas em 
vacinação no Estado, seja a velocida-
de em que os municípios conseguem 
dar à campanha, seja a eficiência em 
realizar o registro das aplicações, ou, 
ainda, a busca ativa dos faltantes”. 
Ainda de acordo com ela, “os índices 
de vacinação nos ajudam a subsidiar 
novas formas estratégicas de enfren-

tamento da pandemia, mas para isso 
precisamos ter o número sempre o 
mais atualizado possível".

O decreto define que a aplicação 
dos recursos deverá ser em ações na 
Atenção Primária à Saúde e os muni-
cípios contemplados serão obrigados 
a prestar contas em Relatório de Ges-
tão. O pagamento será realizado por 
meio do Fundo Estadual de Saúde aos 
Fundos Municipais de Saúde.

Critérios de apuração
Os resultados serão calculados a 

partir do número total de doses apli-
cadas e registradas no Sistema de In-
formações do Programa Nacional de 
Imunizações (SI-PNI) dividido pelo 
número de doses distribuídas regis-

tradas no Sistema de Insumos Estra-
tégicos em Saúde (Sies), sendo exclu-
ídas quaisquer quantidades de doses 
que não estejam disponíveis para 
aplicação. Por exemplo, se um muni-
cípio recebeu 100 doses e aplicou 80, 
a cobertura vacinal ficará em 80%.

Para a primeira etapa da premia-
ção, serão consideradas as doses re-
gistradas até as 24h do dia 17 de julho, 
e para a segunda etapa, as registradas 
até as 24h de 17 de agosto.

Em caso de empate, o critério de 
desempate serão os índices de se-
gundas doses registradas, e perma-
necendo o empate, será considerado 
o vencedor o município com menor 
cobertura em Atenção Primária.

O governo do Estado publicou, na última quarta-
feira, dia 7, o Decreto 55.975, que detalha as 
regras do prêmio aos municípios que mais 
vacinarem contra a Covid-19.

Prêmio para o 
município que 
mais vacinar

Santo Ângelo já tem mais da meta-
de da população vacinada contra a CO-
VID. A previsão da Secretaria Muni-
cipal da Saúde era alcançar mais 50% 
até o final desta semana, no entanto, o 
percentual foi alcançado ainda no final 
da tarde de quarta-feira, 08. 

O município contabiliza 39.128 pes-
soas imunizadas com a primeira dose, o 
que corresponde a 50,4% da população 
santo-angelense. Em relação à segunda 
dose da vacina, são 14.962 pessoas imu-
nizadas (19,3% da população).

Desde janeiro, quando iniciou o 
processo vacinal contra a COVID, Santo 
Ângelo aplicou 54.090 doses da vacina. 
Além de superar os 50% da população 
vacinada, o município deve se aproxi-
mar dos 25% da população com a va-
cinação completa neste sábado, dia 10, 
quando ocorre mais uma etapa para a 
aplicação da segunda dose de vacina-
ção.

1661 DOSES APLICADAS NA 
QUARTA-FEIRA

Durante a quarta-feira (07), foram 
imunizadas 1.661 pessoas na faixa etá-
ria de 45 a 48 anos, com a vacina dose 
única da Janssen.

Mais da metade da população de Santo 
Ângelo recebeu a primeira dose

Dois públicos alvos tomam a vacina 
neste sábado no CTG Os Legalistas. Pela 
manhã será a vez dos moradores que já 
tomaram a primeira dose do imunizante 
Astrazeneca/Fiocruz até o dia 15 de abril e 
à tarde a primeira dose para a faixa etária 
de 41 e 42 anos. 

Para ambos os grupos é necessário le-
var a documentação como CPF, RG, Car-
tão do SUS e carteira de vacina. 

Durante todo o dia a Central do Bem 
estará recebendo donativos, (roupas, ali-
mentos não perecíveis, produtos de higie-
ne) dando segmento a ação denominada 
Vacinação do Bem.

Foto: Rodrigo Bergsleithner
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Anchor é uma aplicação para se fazer podcasts que pertence à Spotify, e tem 
a funcionalidade de facilitar a gravação de podcasts com pessoas que não estão 
na mesma sala.

Assim podemos fazer podcasts juntos à distância. Para começar a gravar, a 
pessoa principal tem que enviar um link com o convite para a pessoa ou pessoas 
que vão participar no podcast. O convidado ou convidados clicam no link e An-
chor é a maneira mais fácil de fazer um podcast. 

É o único aplicativo que permite que você grave um podcast de alta qualidade 
e o distribua em todos os lugares (incluindo Google Podcasts e Apple Podcasts) - 
tudo em um só lugar. 

Não é necessário nenhum equipamento sofisticado ou experiência com pod-
cast além de ser 100% gratuito.

Como eu posso fazer um podcast no seu celular, tablet ou computador?
Você pode gravar um áudio de alta qualidade, seja com o microfone integrado 

do seu dispositivo ou conectando o seu microfone externo favorito, onde pode-se 
gravar com amigos ou colegas de trabalho, em qualquer lugar do mundo

Outro detalhe interessante é que você pode adicionar uma variedade de inter-

valos musicais e efeitos sonoros ao seu podcast
Compartilhando seu podcast:
Distribua facilmente seu podcast para to-

das as principais plataformas, (incluindo Apple 
Podcasts) com apenas um toque.

Qualquer pessoa que não tenha o Anchor 
instalado pode ouvir em seu player de podcast 
favorito ou no seu perfil da Web do Anchor sem 
precisar de uma conta.

Integre qualquer episódio em seu próprio 
site (ou integre seu podcast e ele sempre repro-
duzirá o episódio mais recente)

Transforme qualquer segmento curto (qual-
quer coisa abaixo de 2 minutos) em um vídeo 
animado transcrito automaticamente

Observe na imagem que temos a opção de 
Convidar amigos para participar.

Será enviado um link para seus amigos e en-
tão poderão iniciar o podcast.

Como eu posso acompanhar os meus pod-
cast?

Um recurso legal do Anchor é a possibilida-
de de ver quantas pessoas ouvem cada episódio 
e quais segmentos específicos são mais ouvidos.

andre@escolabigmaster.com.br

Como criar o seu
Podcast

André Ruschel

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Com dezessete, final de versificação

Em novembro de 2020, treze estudantes e com 
sonhos de poeta, sete ex-alunos e seis não, pediram-
me para publicar um assunto básico acerca da ver-
sificação, ou seja, sobre arte e ciência de escrever 
um poema, mais especificamente, de escrever um 
soneto. Aceitei o convite. E vi no convite mais que 
um convite, um mando. Assim, mandado, publiquei 
neste jornal, com este texto, dezessete textos ver-
sando sobre essa das mais altas literaturas, ou seja, 
a versificação, cujos textos foram publicados em 
dezembro de 2020 nos dias 5, 12 e 19, e em 2021 nos 
dias 20-2 e 27-2, 24-4, 1°-5, 8-5, 15-5, 22-5 e 29-5, 
nos dias 5-6, 12-6, 19-6 e 26-6, e, em julho, no dia 
3-7 e hoje, 10-7. Assim, com o texto de hoje, final-
izo o assunto de versificação saído nos textos enci-
mados. Há muito café – e dos bons – nos dezessete 
bules.

Em homenagem aos treze jovens cercados pelas 
musas do Parnaso ou de outros parnasos, deixo o 
soneto clássico decassílabo Ao Pôr de Sol com Ma-
ria escrito por Ítalo Zailu Gatto em O Acendedor de 
Estrelas.

Ao pôr de sol no mar, eu chamaria:
– Vamos ao mar, Maria, para amar,
que há um pôr de sol no céu do mar-poesia...
Vem pôr amor no pôr de sol do mar!
 Maria, amar, assim, no mar faria
 um mar de sol no sol de meu olhar
 e o pôr de sol, por certo, que amaria,
 logo, a Maria que eu amei no mar!
Eu sei que o pôr de sol irá se opor,
se o mar de meu amor der à Maria...
Ano Maria e o mar e para pôr
 um pôr de sol no céu da poesia
 o sol se põe nos beijos que eu vou pôr
 no pôr de sol dos olhos de Maria! 
Soneto escrito dentro do período literário mod-

ernista [1922-2021 no Brasil], pois nem todos os 
versos iniciam por letra maiúscula como até então 
deveriam iniciar. Versos decassílabos. Esquema 
rimático dos quartetos é abab e dos tercetos é bab 
e aba. Muito jogo de palavras e ritmo [cadência]. 
Com palavras simples, mas com engenho e arte [ex-
pressão de Camões] ou ciência e arte [técnica], o po-
eta fez esse magnífico soneto. Capiti? 

POLÍTICA

Senac apresenta ao 
Município o programa de 
soluções corporativas

A apresentação do programa 
de soluções corporativas do Siste-
ma Fecomércio, em especial Sesc 
e Senac, foi apresentado durante 
um café da manhã ocorrido na 
quarta-feira, dia 7. O objetivo do 
programa é atender às necessida-
des das organizações, propondo 
soluções personalizadas e custo-
mizadas para as empresas públi-
cas ou privadas.  

Os produtos e serviços que 
podem ser implementados em 
parceria com o Município foram 
apresentados por Andreia dos 
Santos Moreira, diretora do Se-
nac Santo Ângelo, com a parti-

cipação de consultores de Porto 
Alegre.  Segundo ela, o Senac, em 
especial, trabalha com a custo-
mização de produtos, levantando 
necessidades das secretarias mu-
nicipais e constrói soluções com 
foco no atendimento do que espe-
ram as pastas para atender seus 
públicos, por meio de propostas 
executadas em parceria.

O prefeito Jacques Barbosa 
destacou o Governo Municipal 
está aberto para estreitar relações 
e fomentar ações em conjunto, 
pois compreende que a parceria 
com empreendedores pode capa-
citar seus trabalhadores e contri-

buir para a geração de emprego e 
renda. “São ações que podem se 
transformar em grandes progra-
mas e, por isso, o poder público 
necessita de parcerias com insti-
tuições como o Sistema Fecomér-
cio.” Acrescentou o prefeito. 

Participaram do evento, os 
secretários municipais João Bap-
tista Santos da Silva (Desenvol-
vimento Econômico, Turismo e 
Inovação); Álvaro Uggeri Rodri-
gues (Desenvolvimento Rural); 
Adolar Queiroz (Desenvolvimen-
to Social) e Flávio Christensen 
(Saúde) e o presidente do Sindilo-
jas Missões, Gilberto Aiolfi. 

Durante um café da manhã o prefeito da cidade, Jacques Barbosa, pode conhecer a 
proposta do Sesc/Senac que busca soluções de atendimento conforme a demanda, 
inclusive para o setor público, como secretarias municipais

O café da manhã foi realizado na sede do Senac em Santo Ângelo 

Fernando Gomes
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O Sindilojas Missões, com o apoio 
do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/
Senac, realizará o Dia D para reco-
lhimento de lâmpadas inservíveis 
na cidade de Santo Ângelo, no 
dia 14 de agosto. O evento acon-
tece na praça Leônidas Ribas 
durante todo o dia e já conta 
com o apoio do comércio local, 
além da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e da Reci-
clus, empresa que faz a coleta e 
dá a destinação final correta aos 
resíduos.  

O município de Santo Ângelo 
também conta com dois pontos de 
entrega fixos em estabelecimentos 
comerciais da região para quem de-
seja se desfazer de lâmpadas em desu-
so. São eles:  

- Supermercado Stok Santo Ânge-
lo (Rua 15 de Novembro, 949)  

- Home Center Telhanorte Tumelero 
(Rua Marechal Floriano, 2030)  

As ações fazem parte do Programa de Logística Reversa de Lâm-
padas Inservíveis no município, que tem como objetivo atender à 

Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Conse-
ma - nº 333/2016), que dispõe sobre o descarte e a des-

tinação final destes resíduos. A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305), da qual a Logís-

tica Reversa faz parte, tem estimulado o poder 
público e os empresários de diversos setores 

a debaterem como dar a destinação correta 
a itens que, após o seu uso, podem vir a 

causar danos ao meio ambiente.  

O presidente do Sindilojas Mis-
sões e vice-presidente da Fecomér-
cio-RS, Gilberto Aiolfi, disse que é 
missão dos empresários do setor 
preocuparem-se não só com a sus-
tentabilidade dos negócios, mas, 
também do planeta. "Temos que 
ter essa consciência de que preci-
samos recolher da natureza os re-
síduos que são gerados por empre-
sas e sociedade no geral. Também 
é responsabilidade empresarial o 

desenvolvimento sustentável do Rio 
Grande do Sul e, em um esforço con-

junto entre sindicatos, empresários do 
comércio e sociedade podemos fazer 

isso", explicou. Aiolfi também destacou 
que essa ação se junta às diversas outras 

que já são realizadas em Santo Ângelo, com 
o apoio do sindicato, como a coleta de lixo ele-

trônico que já arrecadou mais de 400 toneladas 
de resíduos desde 2011. 

'Dia D' para recolher lâmpadas inservíveis
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindilojas Missões 
promovem 'Dia D' em Santo Ângelo para 
recolher lâmpadas inservíveis. Será em 
14 de agosto. O evento acontece na 
praça Leônidas Ribas durante 
todo. 


