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60 dias de 90
Em setembro termina 
o prazo estimado para 
a entrega da obra de 
ampliação e reestruturação 
das redes de esgoto sanitário 
e pluvial da Rua 25 de Julho, 
no trecho do calçadão e entre 
a Antunes Ribas e Marques 
do Herval
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 19°
3°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

21°
7°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

19º
7º

0 mm

30/7/2021 - 14h

1º Prêmio - 3.427
2º Prêmio - 1.608
3º Prêmio - 6.888
4º Prêmio - 3.036
5º Prêmio - 8.647
6º Prêmio - 3.606

30/7/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
8/8 a 14/8

Minguante
31/7 a 7/8

NOTAS

A GOL linhas aéreas está focada em expan-
dir seus negócios na aviação regional. Dentre os 
primeiros destinos estão rotas no interior do Rio 
Grande do Sul. Parlamentares gaúchos interes-
sados no assunto se reuniram mais uma vez com 
representantes da companhia nesta semana e foi 
anunciando para setembro o início das vendas de 
passagens para as cidades de Pelotas, Santo Ânge-
lo, Santa Maria e Uruguaiana. Todos os voos serão 
conectados a São Paulo.

As cidades de Caxias do Sul e Passo Fundo 
já contam com voos regulares para São Paulo – 
Guarulhos operados pelos Boeings 737-700 da 
GOL. A novidade fica por conta de Santa Maria 
e Uruguaiana, que terão voos com os jatos 737, e 
de Santo Ângelo e Pelotas com o ATR-72, operado 
pela VoePass. 

No entanto, o início das rotas para Santo Ân-
gelo deve ser somente para 30 de junho/2022 e 
por fim, Santa Maria em outubro de 2022.

MOBILIDADE
Divulgação

A Gol anuncia voos 
entre Santo Ângelo e 
São Paulo em 2022

Casos de covid-19 na área administrativa da 
Prefeitura de Santo Ângelo ocasionaram o cance-
lamento do atendimento ao público. 

A Secretaria de Saúde do município também 
recomendou que na sexta-feira, dia 30, fosse re-
alizada uma sanitização no local. O atendimento 
ao público retornará às atividades normais na 
próxima segunda-feira, 2 de agosto. Servidores 
também serão testados e monitorados pelas equi-
pes de saúde. 

Segundo o setor de comunicação da prefei-
tura, não houve expediente na sexta-feira, dia 
30 e foram seguidos protocolos recomendados 
pela Comissão de Vigilância Epidemiológica de 
Prevenção e Combate à Covid-19 e da Vigilância 
Sanitária. Profissionais especializados realizaram 
a sanitização e a desinfecção dos ambientes do 
Centro Administrativo José Alcebíades de Oli-
veira (prédio da prefeitura), do Espaço Cidadão 
e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Inovação.

A assessoria de comunicação da administra-
ção municipal informou que a prefeitura está 
compromissada com o combate a pandemia e 
continua atenta às questões do atual cenário epi-
demiológico com o impacto da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19).

O curso de Ciclismo a ser ministrado pela URI 
Santo Ângelo na modalidade curta duração, infor-
ma alteração de datas em sua realização.

As inscrições, no site da URI, podem ser feitas 
até dia 14 de agosto.

Com uma carga total de 12 horas, o curso terá 
aulas teórico-práticas acerca dos princípios do trei-
namento esportivo, periodização do treinamento e 
tipos de treino, além de tarefas práticas no final do 
curso, a partir de um plano de treinamento pesso-
al.

De acordo com o novo cronograma, dia 14 de 
agosto, das 14h às 18h, será ministrada aula teórica 
“Princípios do treino esportivo”; dia 15 de agosto, 
das 14h às 18h, aula teórica “Periodização do treino 
de ciclismo” e “Tipos de treino aplicado ao ciclis-
mo”; e dia 22 de agosto, das 13h30 às 17h30, aula 
prática “Tipos de treino aplicado ao ciclismo”.

Coordenado pelo professor Uberti Messina, o 
curso poderá ser pago com cartão, em três parcelas 
de R$ 47,33. Mais informações: messinauberti@
gmail.com.

Produtores rurais de todo o Rio Grande do Sul 
têm até sábado (31/7) para entregar a Declaração 
Anual de Rebanho referente a 2021, contendo in-
formações sobre todos os animais existentes na 
propriedade. O prazo da entrega finalizava em 31 
de maio, mas foi prorrogado devido à pandemia.

O documento é obrigatório. Há um formulário 
próprio que deve ser preenchido encaminhado 
para a Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) 
do município de origem.

PREFEITURA SUSPENDE 
EXPEDIENTE PARA SANITIZAÇÃO

CURSO DE CICLISMO/CURTA DU-
RAÇÃO ALTERA CALENDÁRIO

ÚLTIMO DIA PARA DECLARA-
ÇÃO DE REBANHO
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Foto: Divulgação Engeserv

A Engeserv Serviços de Engenharia é uma em-
presa genuinamente santo-angelense, liderada pe-
los irmãos Ângelo Trein Lucca e Vitor Trein Lucca 
e completou 30 anos no dia 27 de julho. Nesta se-
mana lançou um vídeo institucional para celebrar 
o resultado do trabalho. Afinal, para os diretores 
Ângelo e Vitor, é a expertise da equipe que contri-
bui para conquistar, a cada dia, mais confiança e 
consolidar a trajetória de três décadas no Estado do 
Rio Grande do Sul, mas principalmente, no municí-
pio onde nasceu. 

Em Santo Ângelo, ganha o reconhecimento das 
principais construtoras e se tornou referência na 
elaboração de projetos complementares no ramo da 
Construção Civil. Entre os projetos, estão os de ins-
talações elétricas de média e baixa tensão, de rede 
lógica, fibra óptica, de proteção e prevenção contra 
incêndio (PPCI), hidrossanitários... 

O Engenheiro Eletricista Ângelo Lucca revela 
que tem orgulho de trabalhar em projetos deste por-
te e contribuir com o trabalho das principais cons-
trutoras de Santo Ângelo. ‘Todos que trabalham na 
Engeserv foram formados aqui e estão prontos para 
grandes desafios na construção civil’, disse Ângelo 
ao relembrar a trajetória de 30 anos da empresa. 

Ângelo Lucca explica que a atuação da Enge-
serv está focada nos projetos complementares que 
envolvem grandes edificações, como os de rede de 
instalações elétricas, de fibra óptica, de proteção e 
prevenção contra incêndio, pois a complexidade e 
necessidade de segurança neste tipo de instalação é 
cada vez mais importante para o desenvolvimento 
urbano e da engenharia. 

A Engeserv projeta e executa, no regime de em-
preitada global, material e mão de obra. Ou seja, 
presta um serviço especializado, porém completo, 
desde o dimensionamento das redes, suas particu-
laridades como geradores, transformadores e cabe-
amento estruturado, compra os materiais que serão 
usados nas edificações e executa o trabalho no can-
teiro de obras. A qualidade do projeto e a metodolo-
gia de trabalho adotados nestes 30 anos de atuação, 

já renderam inúmeros depoimentos positivos, que 
expressam a confiança conquistada. 

Para os irmãos Trein Lucca o feedback dos clien-
tes ao parabenizarem a trajetória de trinta anos da 
empresa é o que alimenta e permite a motivação 
para continuar investindo em prestação de servi-
ço de alto padrão e qualidade. Rafael Stiller, lidera 
uma das maiores construtoras de Santo Ângelo e 
valoriza a parceria com a Engeserv... “Nossa parce-
ria no Gardem foi um sucesso total, a tua empresa 
é de tirar o chapéu, comento com minha equipe, o 
que o Ângelo me ensinou na faculdade é o que ele 
implanta na Engeserv, considero uma equipe muito 
competente e sempre prestativa”. comentou Stiller

Vitor Trein Lucca destaca que a Engeserv, desde 
que foi constituída, trabalha com a ideia de cumprir 
com excelência todas as etapas do contrato, do pro-
jeto até a energização e funcionamento das redes e 
instalações. Explica ainda que o grupo de trabalho 
está conectado com as novas tecnologias e mudan-
ças na legislação e acredita que o esforço da equipe 
fez da Engeserv uma referência na região e até no 
estado do Rio Grande do Sul.

A Engeserve, em parceria com a Blue Engenha-
ria LTDA, conta com uma equipe de mais de 20 
profissionais, inclusive com titulação de mestres. 
Foi fundada no dia 27 de julho de 1991 é genuina-
mente santo-angelense. Pode ser considerada fa-
miliar, pois nasceu do sonho de dois irmãos e hoje 
também conta com o envolvimento dos filhos que 
são formados na área. 

Equipe da 
Engeserv 

celebra 
trajetória 

de 30 anos
A Engeserv Serviços de Engenharia 

completou 30 anos no dia 27 de 
julho. Especializada na elaboração 

de projetos e execução de instalações 
elétricas, lógicas e de prevenção contra 

incêndios está presente nas mais 
complexas e grandiosas edificações do 

município e da região, condomínios, 
prédios residenciais, mistos e também 

obras como o Hospital da UNIMED 
Missões. 

ENGENHARIA

Conheça algumas das obras, nas quais, a Engeserv projetou e executou ações: Edifício Privilège, Residencial Garden, Edifício 
Costa Bonini, Residencial Gaia, Residencial Fratelli, Edifício Catedral, Edifício Villaggio di Mônaco, Hospital da Unimed, Edifí-
cio Michelangelo, Edifício Granville, Edifício Koh-i-noor, Edifício Cosmos, Edifício Tupambaé, Edifício Gênova, Edifício Everest, 

Edifício Solar das Missões, Edifício Rocco, Edifício Itália, Edifício Florlinda, Prédio da Justiça Federal, URI, Villas Hotel... 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Projeto, execução e 
manutenção de instalações elétricas prediais de média 
e baixa tensões para edificações residenciais, comer-
ciais, industrias e mistas. Mais de 500.000 m² projetados 
e/ou executados.

SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS - Projeto, 
execução e manutenção de subestações nas classes 
15kV e 25kV, ao tempo e abrigadas. Disjuntores de mé-
dia tensão. Mais de 40.000 kVA projetados e/ou execu-
tados.

CABEAMENTO ESTRUTURADO - Projeto e execu-
ção de cabeamento estruturado para edificações públi-
cas e privadas, instalação e montagens de rack's e cer-
tificação de cabeamento estruturado. Mais de 50.000 
pontos projetados e/ou executados.

FIBRA ÓPTICA - Projeto e execução de redes de fi-
bra óptica aéreas, subterrâneas e fusões em fibra óptica.

PPCI - Projeto, execução e manutenção de planos 
de prevenção e proteção contra incêndios, iluminação 
de emergência, alarme de incêndio, comando para sis-
temas de pressurização de redes de hidrante.

SPDA - Projeto, execução e manutenção de siste-
mas de proteção contra descargas atmosféricas (para-
-raios), instalação de dispositivos de proteção contra 
surtos (DPS) e equipotencialização



Sábado, 31 de julho de 20214



5Sábado, 31 de julho de 2021

Fotos: Marcos Demeneghi

As fortes geadas registra-
das na madrugada de quinta e 
sexta-feira, dias, 29 e 30, não 
devem implicar em perdas sig-
nificativas no cenário agrícola 
gaúcho. Segundo o extensio-
nista da Emater/RS-Ascar, El-
der Dal Prá, as perdas devem 
ser pontuais no trigo, cevada e 
aveia, e pouco maiores na cano-
la. “No entando, nossa área im-
plantada no Estado é pequena, 
pouco mais de 40 mil hectares, 
mas somente semana que vem 
para se ter uma ideia se deu 
perda ou não. E na fruticultura 
mais uns 15 dias, mas como as 
plantas estão resistentes nes-
se período, é possível que nem 
tenha registro. Nos próximos 
dias deveremos ter relatos mais 
ajustados”.

De acordo com Informtivo 
Conjuntural produzido e divul-
gado nesta quinta pela Gerência 
de Planejamento da Instituição, 
vinculada à Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr), para o 
campo nativo e para as pasta-

gens de verão, a sequência de 
geadas e de baixas temperatu-
ras vem ocasionando a queima 
mais intensa das plantas, re-
duzindo ainda mais a oferta de 
forragem para os rebanhos, que 
já era considerada insuficiente. 
“Pode haver redução na pasta-
gem pela paralisação do cresci-
mento e desenvolvimento das 
plantas e, como consequência, 
diminuição da oferta de forra-
gem”, explica Dal Prá.

No sistema de criação de 
gado de corte, baseado apenas 
no campo nativo, o quadro de 
perda de estado corporal dos 
animais se acentuou devido à 
sequência de geadas e ao insu-
ficiente forrageiro disponível. 
Assim como o gado, os ovinos 
mantidos em pastagens cultiva-
das de inverno apresentam bom 
estado corporal, mas os reba-
nhos mantidos em campo nati-
vo sofrem com a estagnação no 
crescimento das plantas quei-
madas pela geada e com altura 
reduzida, dificultando o pastejo 
até mesmo para os ovinos.

CLIMA

Geada 
não deve 
implicar 
em perdas 
no cenário 
agrícola 
gaúcho

Massa de ar polar derruba as temperaturas em 
Santo Ângelo. No amanhecer de quinta e sexta-feira, 

dias 29 e 30, os termômetros chegaram a registrar 
dois graus negativos. Segundo a Emater, ainda não 

foram percebidos impactos significativos no setor do 
agronegócio. Mesmo assim, os técnicos continuam 

avaliando o cenário para um diagnóstico mais preciso. 
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Santana do Livramento – confirmado 
por sequenciamento genético comple-
to pelo governo uruguaio.
Santana do Livramento – confirmado 
por sequenciamento genético comple-
to pelo governo uruguaio.
Gramado – confirmado por sequencia-
mento genético completo pela Fiocruz.
Gramado – confirmado por sequencia-
mento genético parcial pelo Cevs e vín-
culo epidemiológico.
Nova Bassano – confirmado por se-
quenciamento genético completo pelo 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC), no Rio de Janeiro.
Gramado – suspeita epidemiológica, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Sapucaia do Sul – suspeita por sequen-
ciamento genético parcial pelo Cevs, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Sapucaia do Sul – suspeita por sequen-
ciamento genético parcial pelo Cevs, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Esteio – suspeita por sequenciamento 

genético parcial pelo Cevs, aguardando 
retorno da Fiocruz.
Canoas – suspeita por sequenciamento 
genético parcial pelo Cevs, aguardando 
retorno da Fiocruz.
Alvorada – suspeita por sequencia-
mento genético parcial pelo Cevs, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Passo Fundo – suspeita por sequen-
ciamento genético parcial pelo Cevs, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Esteio – suspeita por sequenciamento 
genético parcial pelo Cevs, aguardando 
retorno da Fiocruz.
São José dos Ausentes – suspeita por 
sequenciamento genético parcial pelo 
Cevs, aguardando retorno da Fiocruz.
Sapucaia do Sul – suspeita por sequen-
ciamento genético parcial pelo Cevs, 
aguardando retorno da Fiocruz.
Santana do Livramento – suspeita por 
sequenciamento genético parcial pelo 
Cevs, aguardando retorno da Fiocruz.

Mais da metade do tempo estimado 
para conclusão da obra já se passou

A empresa Comercial e Construtora 
São Gabriel, de Novo Hamburgo, execu-
ta os trabalhos de revitalização térrea do 
Calçadão, da rede pluvial entre as ruas 
Antunes Ribas e Marechal Floriano, a re-
pavimentação asfáltica no mesmo trecho 
e a readequação da iluminação pública. 
O valor é de R$ 809.161,28. O restante 
das obras será contratado pela Corsan, o 
que na soma, ultrapassa R$ 1 milhão.

A ordem de serviço foi assinada em 1º 
de junho com previsão de conclusão em 
90 dias. Logo após a assinatura as obras 
foram iniciadas alterando a rotina do co-
mércio local e impactando na mobilida-
de urbana. No entanto, estas obras são 
consideradas de importância ambiental, 
pois foi constatado que o esgoto sanitário 
estava indevidamente sendo despejado 
no rio Itaquarinchim, sem tratamento e 
ainda foram constatados vários proble-
mas de ligação de esgoto naquele trecho 
da rua. 

Neste estágio da obra observa-se ain-
da uma desfiguração completa da rua no 
trecho entre a Rua Marechal Floriano 
e Antunes Ribas, tanto os moradores, 
quanto comerciantes e prestadores de 
serviços instalados naquele local, aguar-
dam ansiosos a revitalização do calçadão 
e a resolução dos antigos problemas cau-
sados pela falta de infraestrutura ade-
quada de esgoto no trecho. 

PLANO DE PREVENÇÃO - Ainda no 
ano de 2020 a primeira etapa da obra foi 
realizada em 900 metros da Rua 25 de 
Julho, onde foi realizada a instalação da 
rede pluvial no trecho entre a Rua Ma-
rechal Floriano até o Rio Itaquarinchim 
com investimento de mais de R$ 900 
mil.

O Centro Estadual de Vigilân-
cia em Saúde (Cevs) confirmou na 
última sexta-feira, dia 29, mais 
dois casos de variante delta no Rio 
Grande do Sul. Ao todo, são cin-
co casos confirmados e 12 casos 
em investigação. Os casos foram 
confirmados após sequenciamen-
to completo realizado pelo go-
verno uruguaio. Trata-se de dois 
adultos, uruguaios que moram 
em Santana do Livramento, com 
relação de parentesco com o caso 
provável identificado pelo Cevs há 
cerca de 15 dias, que aguarda con-
firmação na Fiocruz.

As duas pessoas confirmadas 
com a delta estão com sintomas le-

ves, sem internação, em isolamen-
to domiciliar. Com essa confir-
mação, sobe para cinco o número 
de casos positivos para a variante 
delta no Estado (os outros três ca-
sos são em Gramado e Nova Bas-
sano).

Duas amostras coletadas de 
familiares dos casos confirmados 
nesta quinta-feira foram enviadas 
pela prefeitura de Livramento ao 
Cevs, onde estão sendo analisa-
das. Se o sequenciamento parcial 
apontar a possibilidade de casos 
de delta, as amostras seguem para 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), no Rio de Janeiro, para con-
firmação.

Em setembro termina o prazo estimado para a entrega da obra de ampliação e reestruturação das redes de esgoto 
sanitário e pluvial da Rua 25 de Julho, no trecho do calçadão e entre a Antunes Ribas e Marques do Herval.

Marcos Demeneghi

INFRAESTRUTURA 

Confirmados cinco casos 
da variante delta do 

coronavírus no RS

Casos de variante delta do coronavírus 
no Rio Grande do Sul:

Trecho da Rua 25 de Julho em obras - entre a Antunes Ribas e Marques do Herval
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Em um mundo conturbado com tantas tribulações, 
pandemias, doenças, incertezas temos a oportunidade 
de perceber o quanto é importante viver da melhor ma-
neira possível, o quanto é importante valorizarmos nos-
sas amizades e mantermos acesa a chama da esperança. 
É com ela e com a certeza de um mundo melhor que, a 
cada dia, ao acordarmos nos damos conta da importân-
cia de estarmos vivos e de que viver é um privilégio en-
quanto muitos já não acordam ou são acometidos por 
doenças, tristezas, depressão e não têm mais condições 
de curtir seus amados e as alegrias que os motivavam 
a lutar, diariamente, por um sonho, um desejo ou sim-
plesmente pela alegria de sentir-se amado e de amar. 

Amar, segundo Carlos Drumond de Andrade, é um 
verbo intransitivo, isto quer dizer, que esse verbo já tem 
sentido completo e nós colocaremos os complementos 
verbais que quisermos e que, com certeza, estarão sem-
pre, recebendo novos sentidos dependendo da nossa re-
alidade. E, ainda, segundo esse autor, devemos prestar 
atenção nos sinais e não nas  loucuras do dia a dia que 
nos deixam cegos para a melhor coisa da vida, amar

E é com esse amplo sentido de amor, não o amor 
individual, pessoal, de namorados, de casais mas um 
amor de pais para com seus filhos, de filhos para com 
seus pais, de um amor que nos leve a buscar mais mo-
tivos que nos façam amar mais, sem egoísmos, sem 
marcar tempo, sem necessidade de retorno que muitas 
pessoas vão em busca de Instituições, de grupos onde 
possam contribuir com esse amor e com doação. 

Batalhar por alguma causa social, lutar pelos direi-
tos dos mais enfraquecidos, ter um desejo interno de ser 
melhor para si mesmo e para o outro, indo ao encontro 
das causas sociais do momento, fortalecendo o desejo 
de servir ao outro, auxiliar aos que pudermos. Batalhar 
por um mundo melhor no qual apenas um  sorriso de 
quem auxiliamos já nos transforma e a certeza de que 
estamos fazendo a coisa certa nos enche de  carinho e 
gratidão.

O Trabalho Do Lions Santo Ângelo Universitário 
tem sido assim, ações pautados no amor e no desa-
pego sempre em busca de promover o bem das pes-
soas menos favorecidas em nossa sociedade. Estamos 
tentando nos reinventar a cada nova expectativa de ne-
cessidades que surgem. Sempre tem um Leão trazendo 
ao Clube as necessidades de pessoas que precisam de 
nosso apoio. As Comissões se reúnem e juntas vão bus-
car alternativas para resolver ou amenizar os problemas 
apresentados.

O lema do Lions é “Fazer para servir”. A nossa jaula 
tem sido incansável no servir e buscamos fazê-lo com 
amor, com dedicação, com entusiasmo, com solidar-
iedade. Para realizarmos nossas ações contamos sem-
pre com o apoio de nossa comunidade que não mede 
esforços para junto conosco, angariar fundos, fazer 
doações, participar sempre das atividades solidárias. E 
é com muita gratidão que expressamos o nosso recon-
hecimento pelas parcerias formadas em prol dos mais 
necessitados.. 

À nossa comunidade e a todas as empresas que se 
irmanam conosco os nossos votos de muito sucesso e 
que possamos contar com suas parcerias em todos os 
nossos  eventos. São  pessoas assim que nos levam a 
crer que a união faz a força e que servir com excelên-
cia nos realiza. Juntos faremos, sempre, a diferença. A 
nossa sociedade e nós todos precisamos de amor e de 
solidariedade!

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

AMOR, SOLIDARIEDADE E UNIÃO
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo

Fernando Gomes

AGRICULTURA FAMILIAR

Vinte produtores da localidade de Ilha Grande reiniciaram a fabricação 
de compotas, doces secos e cristalizados. Projetam ainda a produção de 

conservas e beneficiamento de mandioca. 

Associação de produtores deve 
agregar valor aos produtos da roça

A agroindústria de doces da As-
sociação dos Produtores de Melão 
da Ilha Grande (APMIG) reiniciou 
suas atividades. O alvará sanitário 
foi expedido e um ato, que contou 
com a presença do prefeito de San-
to Ângelo, foi realizado na manhã 
de sexta-feira, dia 30, e marcou a 
retomada da  produção com apoio 
da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Rural (SDR).

A produção agroindustrial é 
assegurada com produtos de 20 
famílias que moram na localidade. 
Os doces tem como matéria prima 
melão, abóbora, melancia, mo-
rango, pêssego, batata doce, entre 
outras. Também deve beneficiar 
frutas cristalizadas, mandioca e 

pepino em conserva. 
O ato de reabertura contou 

com as presenças do prefeito Ja-
cques Barbosa; vice-prefeito Vol-
nei Teixeira; secretário municipal 
de Desenvolvimento Rural, Àl-
varo Uggeri Rodrigues; vereador 
Vando Ribeiro; presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
(STR) e da 10ª Feaagri Missões, 
Daniel Casarin; Diomar Formen-
ton, coordenador de Projetos e 
Programas da SDR e produtores 
da localidade.

O secretário Àlvaro Rodrigues 
ressaltou que a diversificação de 
culturas é importante para a es-
tabilidade econômica das comu-
nidades e elogiou a iniciativa dos 

produtores de Ilha Grande. “Acei-
taram o desafio, vão investir na 
industrialização de uma produção 
diversificada e isso resultará em 
produtos de excelência para os 
consumidores e uma melhor qua-
lidade de vida para a comunidade 
local”.

Em nome dos produtores, o 
presidente da APMIG, Alessandro 
Peppe, agradeceu a parceria do 
Governo Municipal, fundamental 
para a retomada do projeto. “A 
comunidade busca alternativas 
de renda. Começou com o melão e 
foi diversificando. Com o apoio do 
Governo Municipal, vamos traba-
lhar a industrialização e agregar 
valor, gerar emprego e renda”.

Prefeito prova os produtos da APMIG 
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Os inscritos e aprovados devem 
compor a lista dos jurados que irão 
realizar os trabalhos das Sessões de 
Julgamento pelo Tribunal do Júri no 
ano de 2022. Para participar o vo-
luntário deverá preencher uma ficha 
de inscrição que pode ser acessada 
no site do Mensageiro www.jom.
com.br ou no nosso Classificados, ou 
no seguinte endereço eletrônico - fr-
santangejz1vcri@tjrs.jus.br – Este 
documento ainda deverá ser enca-
minhado para o e-mail frsantange-
jz1vcri@tjrs.jus.br, ou poderá ainda, 
ser solicitada e encaminhada pelo e-
-mail ou balcão virtual 55 9929 1547 
até a data de 09/08/2021.

Conforme o Código de Processo 
Penal poderão servir como jurados 
os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 
anos, sendo que os impedimentos 
constam no art. 437, da referida le-
gislação, sendo que o exercício efe-
tivo da função de jurado constituirá 
serviço público relevante, estabele-
cerá presunção de idoneidade mo-
ral, constituindo também direito do 
jurado, preferência, em igualdade de 
condições nas licitações públicas, e 
no provimento, mediante concur-
so, de cargo ou função pública, bem 
como nos casos de promoção funcio-
nal ou remoção voluntária (arts.439 
e 440 do CPP).

SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

Estão abertas as inscrições para ser jurado no ano de 2022 em 
ações que serão julgadas na Primeira Vara Criminal da Comarca 

de Santo Ângelo. O prazo encerra no dia 06 de agosto, próxima 
sexta-feira. 

Inscrições abertas para 
jurado voluntário na 

primeira Vara Criminal da 
Comarca de Santo Ângelo


