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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 23°
7°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

24°
9°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

26º
11°

0 mm

MÍN.

3/8/2021 - 14h

1° Prêmio -  7.980
2° Prêmio -  0.600
3° Prêmio -  9.272
4° Prêmio -  8.178
5° Prêmio -  5.569
6° Prêmio -  1.599

3/8/2021 - 18h

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

Minguante
31/7 a 7/8

Nova
8/8 a 14/8

NOTAS

Olimpíadas de Tóquio motiva 
trabalho interdisciplinar no 

Odão Felippe Pippi 

Trabalho interdisciplinar sobre as Olimpíadas 
de Tóquio no Japão envolveu alunos e foi propos-
to e coordenado pelos professores da área das ci-
ências humanas no Instituto Estadual de Educa-
ção Odão Felippe Pippi. No final do mês de julho 
ocorreu a culminância do projeto com exposição e 
mostra dos trabalhos. 

Os alunos dos oitavos e nonos anos, Ensino 
Médio e Curso Normal, produziram vários mate-
riais que foram expostos na escola. Participaram 
ainda de uma gincana sobre conhecimentos rela-
cionados ao evento e produziram podcasts, vídeos 
com curiosidades sobre o país sede das olimpía-
das, mapas mentais, cartazes entre outras.  

A atividade envolveu também área do conhe-
cimento matemático, educação física, artes  entre 
outras. Segundo a direção, este tipo de atividade 
torna o ensino/aprendizagem mais significativo e 
construtivo. 

‘Dentre várias outras estratégias, nossa escola 
está buscando alternativas de interatividade com 
nosso grupo de trabalho, bem como com os alu-
nos, para vencermos esse período de pandemia e 
voltar a normalidade com as boas práticas de ensi-
no’ acrescentou a direção do Instituto.

O recesso escolar da rede estadual de educação 
que iniciou no dia 26 de julho finalizou ontem, dia 
3 de agosto. O retorno das aulas será hoje, 4 de 
agosto. 

Estudantes e professores retornarão ao modelo 
híbrido de ensino, com aulas presenciais e remo-
tas, por meio da plataforma Google Sala de Aula. 
O término do ano letivo para os estudantes da rede 
estadual ocorre no dia 15 de dezembro. O retorno 
presencial no segundo semestre obedecerá a por-
taria Seduc/SES 01/2021.

Recesso e retorno na rede 
estadual de educação

Abertas no domingo, 01 de agosto, as inscrições 
para o 1º Legado da Canção Gaúcha que está sen-
do organizado por uma Comissão Executiva, que 
será responsável pelo planejamento e execução do 
Evento que esse ano se realizará de forma virtual. 
Poderão participar do 1º Legado da Canção, jovens 
de até 25 anos de idade, completos até o dia 01 de 
outubro 2021. O prazo para inscrições será do dia 
01 de agosto ao dia 31 agosto de 2021, exclusiva-
mente por meio eletrônico, legadodacancaogau-
cha@gmail.com e não será cobrada taxa de inscri-
ção. Informações pelos telefones (55)9814183500 
- (55)991805151.

1° Legado da Canção Gaúcha

Artesã de São Miguel das Missões Dalva Pereira Motchi

Ovinocultura e o 
aproveitamento da lã 

CULTURA

Artesãs de São Miguel das Missões e de Garru-
chos participaram da etapa regional do 2º Concurso 
Virtual de Artesanato em Lã Ovina do RS e foram 
classificadas em sete das 11 modalidades para a fase 
final, a ser realizada em 10 de setembro, na progra-
mação da Expointer, abrangendo a produção de ar-
tesãos premiados de todo o Estado.

Na etapa regional do Concurso, realizada em 29 
de julho, participaram artesãos de Caxias do Sul, La-
jeado, Santa Rosa e Soledade, sendo avaliados pelo 
corpo técnico formado pela extensionista social de 
Pinheiro Machado e instrutora em artesanato em lã 
Elizabeta Neitzke, pela museóloga e gestora cultural 
Letícia de Cássia e a especialista em atividades cria-
tivas e culturais Andreia Lencina Balbueno.

Participaram desta fase 13 artesãos de seis mu-
nicípios, sendo a região de Santa Rosa representada 
por Dalva Pereira Motchi, de São Miguel das Mis-

sões, e por Narely Ramos Chaves, Jociele de Deus 
Santos e Carmen Elisabeth Ferreira dos Santos, de 
Garruchos. “A participação neste tipo de concurso 
é uma grande oportunidade de dar visibilidade ao 
artesanato e aos artesãos que transformam a lã ovi-
na em arte”, destacada a extensionista do Escritório 
Regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, Lisete 
Primaz, que acompanhou todo o processo.

O artesanato é uma atividade tradicional fomen-
tada pela Assistência Técnica e Extensão Rural e So-
cial (Aters), prevista no Plano de Trabalho conjunto 
com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (Seapdr). A extensionista 
Social do Escritório Central Ivanir Argenta destaca 
que o artesanato em lã perpassa um aprendizado 
constante e reiterou o prazo de inscrição para a etapa 
estadual, que ocorre em 25 de agosto, contemplando 
oito regiões.

Foto: Marcos Demeneghi
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PANDEMIA COVID-19

Gráfico comparativo elaborado pelo Mensageiro com dados da Secretaria Myunicipal de Saúde de Santo Ângelo

Por mais de 30 dias consecutivos 
o número de casos ativos de 

Covid-19 se mantêm abaixo de 
100 e demonstra estabilidade no 
quadro. O contexto já reflete no 
número de internações em leitos 
clínicos e aos poucos os leitos de 
Tratamento Intensivo começam 

a ficar vagos

Internações hospitalares por 
covid-19 reduzem no município

NOTA DO HOSPITAL DA UNIMED

O Hospital Regional Unimed Missões alcançou em 30 de julho, pela primeira 
vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, a marca de zero pacientes 
com Covid-19 internados em sua UTI. Esse é o resultado de 460 dias e 11.040 horas 
de trabalho da equipe da UTI do Hospital, composta por médicos plantonistas e 
colaboradores.

 “Nossa equipe da UTI demonstrou, além da excelência técnica, capacidade de 
lidar com situações extremas, sem nunca  deixar de cuidar de cada paciente com 
muita dedicação”, afirmou o médico Roberto Valandro, presidente corporativo do 
Hospital Regional Unimed Missões.

Valandro ressalta que a notícia deve ser comemorada, mas que os cuidados em 
relação à pandemia –  tomar a vacina, usar de máscara, adotar distanciamento 
social e higienizar as mãos – devem ser mantidas por toda a comunidade. “Nossa 
luta contra a Covid-19 não acabou. A pandemia continua, temos variantes do vírus 
circulando no país e cada um deve fazer a sua parte para evitar a contaminação”, 
concluiu.

Nos últimos 30 dias o número de pessoas infectadas por Covid-19 está 
abaixo de 100, e nesta semana o hospital da Unimed anunciou que não há 
pacientes internados, tanto em leitos clínicos, quanto na UTI, para trata-
mento da doença. Na segunda feira, dia 02, nas Unidades de Tratamento 
Intensivo dedicadas a Covid-19 no Hospital Santo Ângelo estavam inter-
nados 06 (seis) pessoas. Nos leitos clínicos da ala covid-19  - 02 (dois)  - 
pacientes permaneciam internados. 

O Secretário de Saúde de Santo Ângelo, Flávio Christensen, reconhece 
que a vacinação está fazendo efeito e que estamos em um momento de 
menor gravidade da situação no município de Santo Ângelo. No entanto, 
recomenda que a população continue com os cuidados. 

O secretário alerta que ainda não é hora de festejar e citou como exem-
plo as infecções causadas na área administrativa da própria prefeitura de 
Santo Ângelo, onde pelo menos, 10 servidores contraíram a doença e oca-
sionou o fechamento temporário da prefeitura. Na última sexta-feira, dia 
03, foi realizado um trabalho de higienização das dependências do espaço 
cidadão e no prédio administrativo.

GESTANTES E LACTANTES SERÃO IMUNIZADAS NESTA QUARTA-FEIRA
Atendendo às determinações do Ministério da 

Saúde e seguindo as normativas da Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB) da Secretaria Estadual 
de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Santo Ângelo realiza a vacinação de gestantes 
e lactantes, com o bebê até 11 meses e 29 dias, 
nesta quarta-feira (4), das 13h às 15h, na Setor de 
Ginecologia na SMS.

 As gestantes não precisam de laudo e nem 
de autorização médica para a realização da vaci-

na. As lactantes com o bebê até um ano de idade 
deverão comprovar o aleitamento materno por 
meio da Carteira de Vacinação do bebê.

 MUDANÇAS  - O presidente da República san-
cionou a Lei 14.190, de 2021, que inclui gestantes, 
puérperas e lactantes como grupos prioritários 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19. De acordo com o tex-
to, são incluídas no plano gestantes, puérperas e 
lactantes com ou sem comorbidades. No caso das 

mães que amamentam, a prioridade é concedida 
independentemente da idade dos bebês.

Para esta nova medida ser colocada em práti-
ca, os municípios aguardam uma nova normativa 
da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da Se-
cretaria Estadual de Saúde e, consequentemente, 
o envio de novas remessas de vacinas por meio 
do Ministério da Saúde, para a alteração deste 
grupo prioritário de vacinação seja estabelecida 
nos próximos cronogramas de vacinação

Volta às aulas presencais na URI teve ato de acolhimento
A noite de segunda-feira, 2 de agosto, foi mar-

cante para estudantes, professores e funcionários 
da URI Santo Ângelo, pois aconteceu o primeiro en-
contro presencial da comunidade acadêmica, desde 
março de 2020.

Em área aberta, frente ao prédio 20, calouros 
e veteranos foram acolhidos com música, a mani-
festação do Diretor Acadêmico Marcelo Stracke, a 
presença do Diretor Geral Gilberto Pacheco, da Di-
retora Administrativa Berenice Rossner Wbatuba, a 
apresentação de coordenadores de curso e gestores 
internos, além de um show artístico coma o Grupo 
Burzum, tudo transmitido ao vivo pelo Instagram.

O Diretor Marcelo Stracke deu as boas-vindas a 
estudantes e seus familiares, observando que o se-
mestre inicia de forma presencial. “Esperamos que 
a experiência com momentos presenciais de 2020 
se repita, ou seja, nenhum caso de contágio entre 

estudantes. Por isso, pedimos a colaboração de to-
dos para que observem rigidamente os protocolos 
de segurança”.

Marcelo lembrou aos universitários que “hoje 
inicia para vocês um tempo único, porque aqui na 
URI vocês terão a oportunidade de melhor compre-
ender o mundo em que vivem, descobrir os desafios 
que envolvem o pensar, o refletir, o pesquisar, e ter 
a ousadia de inovar. Vocês vão entender que estudar 
numa Universidade Comunitária significa estar co-
nectado com os problemas reais do nosso entorno e 
buscar soluções”.

O Diretor Acadêmico agradeceu aos professores 
e funcionários pelo fato de a URI não ter parado se-
quer um dia com aulas desde o início da pandemia, e 
aos alunos, por terem aceito este desafio, lembrando 
que tiveram um privilégio que nem todos os acadê-
micos conseguiram no país.
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A diretoria do Clube  Gaúcho, sob o comando do 
casal-presidente Marilise e Luís Voese, está voltando 

a realizar eventos na sede social clube. E o primeiro 
evento é o BRUNCH ESPECIAL DE DIA DOS PAIS, que 
acontece neste domingo, dia 8 de agosto, das 10 às 14 
horas, no Salão Nobre do Palácio Metálico.

Lembrando que brunch é uma refeição servida entre 
o café da manhã e o almoço. E costuma substituir ambas 
refeições. O termo brunch é formado pela junção das 
palavras breakfast (café da manhã) e lunch (almoço) e 
normalmente é realizado aos domingos, feriados ou datas 
comemorativas, quando se reúne a família.  

Este evento foi aprovado pelos órgãos competentes! E 
os convites - limitados em 150, podem ser adquiridos na 
secretaria da sede social ao custo de 50 reais para sócios!

DOMINGO TEM BRUNCH 
EM HOMENAGEM AOS 

PAIS NO CLUBE GAÚCHO!

MARILISE e LUÍS VOESE - casal-presidente do Clube Gaúcho - 
estão com tudo pronto para o “Brunch do Dia do Pais”, que marca 

a retomada do eventos na entidade social.
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Ontem, terça-feira, dia 3, SALETE BITTENCOURT 
SERRA - dinâmica e competente corretora de seuguros, 
estreou idade nova. Hoje, quarta-feira, dia 4, é a vez da 
destacada publicitária, CAROLINE DIEL LUFT - diretora 
da Adhara Print Shop, ouvir o tradicional “parabéns à 

você”. Também hoje, dia 4, o conceituado empresário - 
ANTÔNIO TOSCANI, que comanda a Toscani e Valentini 
- Esquadrias de Alumínio, Vidro Temperado e Madeira, 
celebrar o seu aniversário. À Salete, à Carol, e ao Toscani, 
parabéns, sucesso e muitas felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

CAROLINE DIEL LUFT TOSCANISALETE SERRA
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 PRIMEIRO ANINHO
 MARINA GREHS, toda linda e feliz - com seus orgulhosos 

papais BÁRBARA e MURILO GREHS - na comemoração de seu 
primeiro aniversário, que teve como cenário a sede campestre 

do Clube Gaúcho, no dia 17 de julho.

Foto: Divulgação
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Para que a rotina de separação dê 
resultado é fundamental possuir duas 
lixeiras diferentes, pois deste modo é 
possível organizar a separação. Ob-
serve também que o lixo do banheiro 
não será reciclado e deve ser deposi-
tado junto com o lixo orgânico. 

De um modo geral, o poder públi-
co e a Ecos do Verde são flexíveis e 
pedem apenas que a população não 
misture o lixo de banheiro, o orgâni-
co de cozinha com papeis, plásticos, 
embalagens diversas. Pede apenas 
que a população disponibilize na rua, 

nos dias correspondentes dois tipos 
principais de lixo. No dia do lixo úmi-
do: lixo do banheiro e orgânico e no 
dia do lixo seco: papeis, plásticos, la-
tas...

A empresa responsável pelo re-
colhimento divide a tarefa em duas 
frentes de trabalho: alterna o reco-
lhimento, um dia lixo reaproveitável 
e no outro o lixo orgânico (e aqueles 
que não são recicláveis), não é o mes-
mo dia em toda a cidade e por este 
motivo basta observar ou buscar a 
informação:

Uma placa criativa implantada na margem do Rio Itaquarinchim em Santo Ângelo incentiva 
práticas conservacionistas. ‘PROIBIDO JOGAR LIXO’, mas nem mesmo o colorido da placa é 
suficiente, pois é possível visualizar boiando no rio, sacolas de supermercado cheias de lixo, 
aumentando a poluição deste manancial hídrico que compõe a geografia da cidade e cruza 

praticamente toda a extensão urbana de Santo Ângelo.

No final do mês de julho foi con-
cluída a montagem de duas estei-
ras na usina de triagem da Ecos do 
Verde, associação que potencializa o 
processo de reciclagem no municí-
pio de Santo Ângelo. Essa instalação 
complementa o projeto de incentivo 
a Associação, que contou neste ano 
com a entrega por parte do Governo 
Municipal de dois caminhões, um 
trator, esteiras, esteira para triagem, 
prensas hidráulicas, 60 conjuntos 
de lixeiras, 15 containeres com ca-

pacidade de mil litros, balança di-
gital para uma tonelada, uniforme e 
equipamentos de proteção individu-
al, além de outros, orçados em R$ 
1.174.000,00. 

Os recursos são oriundos do Mi-
nistério do Meio Ambiente do Go-
verno Federal e integram o Projeto 
Coleta Mais Limpa, elaborado pela 
Secretaria do Meio Ambiente com a 
cooperação técnica do Ministério Pú-
blico Estadual de Santo Ângelo (MP/
RS).

O Sindilojas Missões, com o 
apoio do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac, realizará o Dia D para 
recolhimento de lâmpadas inserví-
veis na cidade de Santo Ângelo, no 
dia 14 de agosto. O evento acontece 
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 
Reciclus, empresa que faz a coleta e 
dá a destinação final correta aos re-
síduos.  

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 de-
suso. São eles:  

- Supermercado Stok Santo Ân-
gelo (Rua 15 de Novembro, 949)  

- Home Center Telhanorte Tume-
lero (Rua Marechal Floriano, 2030) 

 As ações fazem parte do Progra-
ma de Logística Reversa de Lâmpa-
das Inservíveis no município, que 
tem como objetivo atender à Reso-
lução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Consema - nº 333/2016), 
que dispõe sobre o descarte e a des-
tinação final destes resíduos. A Po-

lítica Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei nº 12.305), da qual a Logística 
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 precisamos 
recolher da natureza os resíduos que 
são gerados por empresas e socie-
dade no geral. Também é responsa-
bilidade empresarial o desenvolvi-
mento sustentável do Rio Grande do 
Sul e, em um esforço conjunto entre 
sindicatos, empresários do comércio 
e sociedade podemos fazer isso”, ex-
plicou. Aiolfi também destacou que 
essa ação se junta às diversas outras 
que já são realizadas em Santo Ân-
gelo, com o apoio do sindicato, como 
a coleta de lixo eletrônico que já ar-
recadou mais de 400 toneladas de 
resíduos desde 2011.

UTILIDADE PÚBLICA

Contribuir com a reciclagem de materiais inorgânicos 
é possível a partir de ações simples. Três delas são 
fundamentais: conhecer os dias de coleta, ‘colocar o lixo 
na rua’ de modo adequado e fazer a separação do lixo 
orgânico do inorgânico. 

Foto: Marcos Demeneghi

“Pequenos 
gestos, toneladas 
de diferenças...”

SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA – INÍCIO ÀS 7H

Bairros – Boa Esperança, Dido, Santo Antônio, Rosental, Sobuski, Olivei-
ra, Menges, Emília e Harmonia, Kurtz, Casaroto, Jardim Sabo, Jardim das 
Palmeiras, Meller Sul, Wuilde, Sossego, Centro Sul, Santa Fé e Haller, Dido II, 
Assistencial Braga, Tesche, Bella Vista, Neri Cavalheiro, Conjunto Habitacio-
nal João da J. Fortes (Cohab), Dornelles II, Menezes, Rogowski, Recanto do 
Sul, Schirmer, Pascotini, Dytz, Patz, Geis e Braga. 

TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO – INÍCIO ÀS 7H

São Pedro, Aliança, Alvorada, Meller Norte, Marcírio Machado, Fava, Caste-
larim, Pippi, Distrito Industrial, José Alcebíades de Oliveira, Piratini, Radins, 
Sagrada Família, Santa Bárbara, Vera Cruz, Aguiar, Colmeia, Santa Clara, 
João Goulart, Indubras, Olavo Reis, São Carlos, Panazzolo, Sanches, Braga, 
Mário Pilau, Rosa, Esperança, Paraíso, Vier, Gueller, Hortência, Possani, Mis-
sões, Padoin, Olavo Reis, residencial Ipanema. 

NOTURNO: TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO INÍCIO 19H

Centro: no quadrilátero compreendido entre a  Av. Venâncio Aires, Av. 
Getúlio Vargas, Av. Rio Grande do Sul e Salgado Filho. 

ROTEIRO DA COLETA SELETIVA - LIXO SECO

INVESTIMENTO NA ECOS DO VERDE

‘DIA D’ EM SANTO ÂNGELO PARA 
RECOLHER LÂMPADAS INSERVÍVEIS
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

Sesc
No último final de semana, estive em uma excelente viagem promovida 

pelo Sesc Santo Ângelo, contando ainda com viajantes de São Luiz Gonza-
ga, tendo como destino Gramado, Canela e Nova Petrópolis/RS. O período 
é propício para visitar estas importantes cidades da Serra Gaúcha, especial-
mente na semana em que a natureza brindou os visitantes com a tão aguar-
dada neve.

O passeio muito agradável, tendo como guia Sílvio Gossling, ofereceu 
além das tradicionais paradas no Parque dos Imigrantes e Labirinto Verde 
em Nova Petrópolis, Igreja de Pedra em Canela, no Lago Negro, Rua Torta, 
Rua Coberta em Gramado, ainda nos conduziu até 
o único parque temático de neve do país, o Snow-
land. Após, comer o delicioso fondue. Para fina-
lizar uma parada na Fábrica de Chocolates Cara-
col e na Vinícola Don Collise. A hospedagem ficou 
a cargo do Hotel Sesc Gramado, com um qualifi-
cado serviço e preço justo. Momento de descanso 
e de encontrar amigos.

Compartilho com os caros leitores alguns 
momentos desta agradável viagem, com reco-
mendação de que possam usufruir dos serviços do 
Sesc em ótimas viagens e serviços.

Mudando de assunto
Como tantos brasileiros, sou apaixonado pelo nosso Hino. Não canso de 

escutar e me emocionar com os versos vibrantes. Sempre cantei durante sole-
nidades, na escola ou durante os jogos da Seleção Brasileira. O que eu, assim 
como tantos outros não sabem, que a parte instrumental da introdução do 
Hino Nacional Brasileiro possuía uma letra, que acabou excluída da versão 
oficial do hino. Essa letra é atribuída a Américo de Moura, natural de Pinda-
monhangaba, presidente da província do Rio de Janeiro nos anos de 1879 e 
1880. Só descobri isso em um vídeo de uma reportagem do ano 2000 que 
circula pelas redes sociais.    

A letra da introdução é a seguinte:
Espera o Brasil que todos cumprais com o vosso dever
Eia! Avante, brasileiros! Sempre avante
Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder
Eia! Avante, brasileiros! Sempre avante
Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz
Cumpri o dever na guerra e na paz
À sombra da lei, à brisa gentil
O lábaro erguei do belo Brasil
Eia! Sus, oh, sus!

MOBILIDADE

Sete cidades 
do interior 

estão 
conectadas 
com voo até 

a capital
Cessna Grand Caravan da Azul Conecta 

possui capacidade de 14 passageiros e 
iniciou na segunda feira uma série de 

voos para conectar o interior gaúcho à 
capital. O voo inaugural foi de Porto 

Alegre com destino a Bagé, mas a partir 
dessa estreia, a companhia aérea inicia 
voos da capital também para Alegrete, 

Canela, Erechim, São Borja, Santa Rosa, 
Santa Cruz do Sul e Vacaria. Com isso o 

estado anuncia que é o mais conectado 
por rotas aéreas regionais do país

Canela contará com um voo 
diário para Porto Alegre, en-
quanto Bagé, Erechim, Santa 
Cruz do Sul, Santa Rosa e São 
Borja receberão três operações 
semanais. Neste início das li-
gações com a capital gaúcha, 
Vacaria e Alegrete – que subs-
tituirá as operações inicial-
mente anunciadas para San-
tana do Livramento – terão a 
opção do modal aéreo três ve-
zes por semana.

A solenidade de início dos 
oito novos destinos ocorreu no 

saguão do aeroporto Salgado 
Filho, com a presença do go-
vernador Eduardo Leite, do vi-
ce-governador Ranolfo Vieira 
Júnior, de secretários, deputa-
dos e representantes da Azul e 
da concessionária Fraport.

“Ser o Estado do Brasil 
mais conectado por voos entre 
as suas cidades é fruto de um 
trabalho intenso de governo 
para encontrar a melhor for-
ma de incentivo à aviação sem 
impactar nas contas públicas, 
de muito diálogo e convergên-

cia com os deputados e, acima 
de tudo, de uma relação cons-
truída com base em confian-
ça e parceria com a iniciativa 
privada, especialmente com 
a Azul. Quando todos puxam 
na mesma direção, ganhamos 
velocidade para chegarmos a 
momentos como esse de hoje. 
Estamos acelerando o cresci-
mento do Rio Grande do Sul 
no pós-pandemia e levando de-
senvolvimento a todas as regi-
ões do nosso Estado”, destacou 
o governador.

Cessna Grand Caravan da Azul Conecta

Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini
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Clube Gaúcho 
transforma bosque 
de eucaliptos em 
pista de mountain 
bike 

Com extensão de 2,4 km, conta com curvas de terra, pontilhão de madeira e espaço dedicado a limpeza das bikes 
O Clube Gaúcho implantou uma pista de Mountain 

Bike em sua Sede Campestre. O mapa do percurso tota-
liza 2,4 Km e a sinuosidade da pista com curvas de terra 
em meio ao bosque de eucaliptos, somados a algumas 
rampas e dois pontilhões de madeira, completam as ca-
racterísticas deste novo espaço esportivo criado para os 
associados do clube e possíveis eventos regionais.

A iniciativa de utilizar este espaço para a prática 
do ciclismo partiu do diretor de futebol do clube, Au-
gusto Motta, e a elaboração do traçado contou com 
a participação e experiência de André Luis Lourau, 
proprietário da Gago Bikes e Fitness, que também é 
parceira do projeto.

A execução contou com a colaboração do quadro 
de funcionários do Clube Gaúcho e também inves-
timentos financeiros do clube, pois o local precisou 
passar por intervenções pontuais como a limpeza 

completa do terreno, escavações e a demarcação do 
trajeto com os obstáculos e apoios implantados ao 
longo da pista. 

O espaço fora do bosque virou um pomar, com o 
plantio de 80 (oitenta) mudas de árvores frutíferas 
como bergamota ponkan, laranja de umbigo, lima, 
ameixa, jabuticaba, pêssego e acerola.

O clube criou ainda um local exclusivo e apro-
priado para a limpeza das bicicletas após o uso da 
pista para treino ou recreação.

No último final de semana de sol as crianças 
aproveitavam o espaço para brincar com suas bici-
cletas. No caso de uso para a prática de esporte em 
suas características habituais, o clube divulga que é 
obrigatório o uso de capacete, indicado o uso de lu-
vas e óculos de proteção e crianças até 12 anos devem 
estar acompanhadas dos pais.

ESPORTE
Foto: Marcos Demeneghi

Local de limpeza das bikes e parte da pista e bosque de eucaliptos na sede campestre do Clube Gaúcho


