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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

Para encerrar o mês de 
julho, o LEO Clube Santo 
Ângelo Universitário re-
alizou uma campanha 
de conscientização sobre 
as Hepatites Virais.  A 
hepatite é uma inflamação 
no fígado que pode ser 
causada por vírus, medi-
camentos, álcool, uso de 
drogas, doenças autoi-

munes, metabólicas e genéticas. O julho amarelo abrange 
as hepatites virais classificadas como A, B,C,D (Delta) e E. 
Para maiores informações sobre as hepatites, e sobre as 
formas de prevenção acesse nossas redes Instagram: @le-
oclubeuniversi-
tario; Facebook: 
@LEOClubeU-
n i v e r s i t a r i o ; 
Twitter:@twee-
taUni

O Podcast Universi-
tário iniciou sua seg-
unda temporada com o 
episódio 01 com nossos 
companheiros Eduardo 
Müller, atual presidente 
do LEO Clube Santo 
Ângelo Universitário, 
Matheus Gebert, atual 
past-presidente e a 
CLEO Claudinha Lemke 
dialogando sobre os de-
safios da presidência, 
sobre o AL em ano pan-
dêmico e sobre as aven-

turas que é liderar um LEO Clube, expondo as experiên-
cias e expectativas para o AL 2021/2022. O podcast pode 
ser acessado pelo QRCODE ao lado.

A Enfermagem é a 
profissão que represen-
ta a maior força de tra-
balho na área da saúde 
no mundo, segundo a 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), atual-
mente estimasse pelo 
Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) 
que existem mais de 
2,3 milhões de profis-
sionais da Enfermagem 
(incluindo enfermei-
ros, técnicos, auxiliares 
e parteiras) tornando-se assim indispensável a atuação 
desses profissionais, que tal valorizar um pouquinho mais 
essa profissão? Preparamos uma conversa bem legal para 
você entender um pouquinho mais dessa profissão e sua 
importância, ela está disponível em nosso Podcast Uni-
versitário, que pode ser acessado pelo QRCODE ao lado.

O LEO Clube Santo Ân-
gelo Universitário divulga 
e convida os profissionais 
da educação da cidade de 
Santo Ângelo a realizarem 
a oficina de confecção de 
elementos de circo com 
materiais recicláveis, ofer-
ecida de forma gratuita 
pelo clube. 
Os elementos a serem con-
feccionados são:

• Arcos de malabares
• Bolinhas de malabares
• Chapéu bufão
• Claves de malabares
• Diabolo
• Prato chinês
• Swing poi
As escolas interessadas podem realizar o agendamento da 
oficina pelo contato com as redes sociais do clube Insta-
gram: @leoclubeuniversitario; Facebook: @LEOClubeU-
niversitario; Twitter: @tweetaUni ou com a Diretora de 
Campanhas do clube por (55) 999589996 – Claudia. 
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Fases da Lua

Prefeito Jacques Barbosa recepciona os servidores da Corsan 

Servidores da Corsan 
pedem apoio contra a 

privatização 

SANEAMENTO BÁSICO

No final da manhã da última terça-feira (10), 
o prefeito Jacques Barbosa recebeu, em frente ao 
prédio da Prefeitura, servidores da Corsan que rea-
lizaram um ato contra o projeto de privatização da 
Companhia, proposto pelo Governo do Estado.

O documento foi entregue ao prefeito pelo dire-
tor do Sindiágua-RS, Sady Xavier da Cruz. Ele des-
tacou que o processo de privatização proposto pelo 
Estado está sendo realizado sem a devida transpa-
rência e o poder concedente do serviço de sanea-
mento é dos municípios, que também precisam 
ser ouvidos. Estão reunidos no documento dados e 
análises produzidas por técnicos e que contrapõe as 
justificativas apresentadas pelo Estado para priva-
tizar a Companhia.

Jacques reforçou sua posição contrária à privati-
zação, destacando o trabalho prestado pela Corsan. 
Ele citou como exemplo o Fundo de Gestão Com-

partilhada, criado na renovação do contrato entre 
o Município e a Corsan na gestão do então prefeito 
Eduardo Loureiro. Esse Fundo reúne 5% do que é 
arrecadado pela Companhia nas contas de água e 
100% do esgoto.

“O Fundo de Gestão Compartilhada é um exem-
plo de gestão, com o conselho sendo formado por 
representantes da comunidade, da Prefeitura e da 
Corsan. Os recursos garantem obras fundamentais 
para a melhoria da qualidade de vida da população. 
Essa é uma das razões para reafirmar o compro-
misso de procurar manter os serviços da Corsan. 
O melhor para Santo Ângelo é a Corsan pública”, 
acentuou.

Após a entrega do documento, os servidores da 
Corsan convidaram o prefeito para registrar o mo-
mento com uma foto em frente a Catedral Angelo-
politana.

Nova
8/8 a 14/8

Foto: Fernando Gomes
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HISTÓRIA

315 anos depois 
da criação de 
Santo Ângelo 
Custódio
Semana Cultural do município está em sua 29ª edição e 
foi criada para recordar a história de fundação da redução 
jesuítica de Santo Ângelo Custódio, que remete a data de 8 de 
agosto de 1706. Quando o padre Jesuíta e pertencente a Com-
panhia de Jesus  chamado Diogo Haze, escolheu este lugar 
para fundar uma redução de povos indígenas. 

As ‘Reduções Jesuíticas seguiam um modelo padronizado que marcou um 
ciclo de prosperidade econômica e harmonia social implantada nas chamadas 
Missões Jesuíticas. A arquitetura destes aldeamentos era caracterizada por uma 
igreja central, praça de convivência e demais edificações que mantinham um nú-
mero de, no máximo 7000 mil indígenas, e por este motivo eram chamadas de 
reduções. Estes povoados trabalhavam em atividades econômicas vocacionadas 
e interligadas com outras reduções. Só no lado oriental do Rio Uruguai eram 
sete, mas ao todo, com as do outro lado do rio, totalizavam 30 reduções. No caso 
da redução de Santo Ângelo Custódio o foco estava na produção de erva mate e 
algodão, além da subsistência do seu povo. 

A harmonia deste modelo foi quebrada pela guerra guaranítica, desencade-
ada pelo tratado de Madrid. Pois definiu que o território onde estavam os sete 
povos orientais das Missões pertenceria à Portugal. Como os padres eram espa-
nhóis, os povos nativos, mesmo com suas instalações edificadas, foram expulsos 
daqui. Talvez por este motivo, a cultura forjada neste período histórico, não foi 
perpetuada e tende a ser desvalorizada ainda na atualidade. 

Segundo a historiadora Nadir Damiani os indígenas que acompanhavam o 
Padre Diogo Haze na época da fundação e escolha do lugar, onde hoje é Santo 
Ângelo, vieram da redução de Concepción, formada principalmente por guara-
nis, mas também um grupo de viúvas charruas.

Semana cultural em 2021
Nesta 29ª edição da semana cultural, o patrono, José Roberto Oliveira, 

propôs a reflexão sobre os laços culturais que unem o povo das reduções a 
atual população de Santo Ângelo. Ele afirma que “Somos descendentes dos 
Missioneiros” e a semana cultural de Santo Ângelo propõe a reflexão sobre as 
origens étnicas e culturais da população.

Pois os indígenas, embora deslocados das reduções e perseguidos nas 
guerras, se mantiveram em seus territórios e foram também protagonistas na 
miscigenação racial, influenciaram na culinária, jeito de cuidar do gado, de 
cultivo da terra, na música e principalmente no modo de se relacionar com o 
semelhante e com a natureza. 

Diante deste desafio, separamos fragmentos de textos produzidos por 
pensadores brasileiros sobre o legado indígena para a atual e futura geração.

Trechos do texto de Darcy Ribeiro extraído do ‘Catálogo descri-
tivo de imagens’ editado pela PUC/RS no ano de 2008 – ‘Séculos 
Indígenas no Brasil’

 “Desta sementeira humana nasceu o povo-nação de cento e cinquen-
ta milhões de pessoas que somos hoje. A parcela maior da latinidade. Uma 
neo-romanidade tardia, lavada em sangue, negros e índios, inspirada pela 
sabedoria dos povos da floresta. Cultural e linguisticamente unificada. Certa 
e segura de sua identidade nacional, como gente que já não sendo índia, 
nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. Toda ela fundada 
na mais vil pobreza. Exceto uma fina nata dominadora, que sabe tirar dos 
estrumes desta pobreza uma riqueza ostentatória e uma erudição alienada.

O Brasil é a resultante fusão desses milhões de gentes desencontradas. 
Fusão genésica, uma vez que mestiçagem, aqui, sempre se fez sem freios 
e foi realizada com alegria, sem nenhuma noção de que fosse crime ou pe-
cado. Fusão também espiritual pela confluência que aqui se deu dos patri-
mônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso nos plasmou como 
um povo mestiço na carne e na alma. Como tal herdeiro de todas as taras e 
talentos da humanidade. Mas só muito parcialmente herdeiro dos saberes e 
sagacidade daqueles que empreenderam o seu fazimento.

...O Brasil nunca existiu para si próprio, na busca da prosperidade e felici-
dade de seu povo. Existiu e existe para servir, servil e explorado, ao mercado 
mundial, que ajudou a viabilizar, dentro deste mercado internacional, sua 
economia da pobreza, geradora de prosperidades patronais restritas.” 

Darcy Ribeiro

Por - Paulo José Bender Leal
“O Mbyá-guarani é tesouro cultural que habita as Missões há milhares de anos. 

Como eles não foram entendidos, ainda não foram descobertos. O pior é que pro-
vavelmente jamais sejam efetivamente conhecidos, pois estão em um acelerado 
processo de aculturamento que os fará em breve, iguais a nós. E quando isso ocor-
rer, esse tesouro se perderá para sempre”

Por - Caetano Velozo
No mesmo sentido Caetano Veloso cunha a frase na música ‘Um Índio’ “...sur-

preenderá a todos não por ser exótico mas pelo fato de poder ter sempre estado 
oculto, quando terá sido o óbvio”. O que causa a surpresa não é a estranheza do 
diferente, do estereótipo, e, sim, não ter enxergado antes. O índio por sua própria 
fala.”   

Indígenas que ainda vivem nas Missões (foto de 2019)

Família indígena da aldeia Guavirá Poty (foto de 2015 ilustrativa)

Foto: Marcos Demeneghi

Foto: Marcos Demeneghi
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DATA ESPECIAL 
MARLISE WERLE - conceituada educadora física, 
que comanda com competência e sucesso a Bela 
Forma - Estilo de Vida, acrescenta mais um ano 
em sua vida hoje, dia 11, recebendo inúmeras 
e  merecidas manifestações carinhosas 
motivadas pelo transcurso da importante data, 
especialmente de seu marido Bruno Mentges, 
filhas Bárbara e Dara, genros Murilo e Fernando, 
neta Marina, demais familiares e amigos. À 
minha querida e dedicada professora de Pilates 
e amiga, Marlise, parabéns, parabéns, saúde e 
muitas felicidades!

Foto: Francis Engers

PARTICIPAÇÃO DE 

NASCIMENTO

ocorrido no dia 6 de agosto de 2021, pesando 3,400Kg e 
medindo 50,5 centímetros, às 20 horas e 43 minutos, na 

Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.

Os papais RODRIGO e LETÍCIA, e o mano BERNARDO 
MÜLLER  PRATA ROCHA participam com muita 

alegria o nascimento de

BÁRBARA
MÜLLER PRATA ROCHA

Foto: Divulgação
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HAPPY BIRTHDAY 
DARA WERLE MENTGES - dinâmica e dedicada 

acadêmica do curso de medicina, na UFN - Universidade 
Franciscana, em Santa Maria, celebra o seu aniversário, 

hoje, 11, sendo alvo de muitas e merecidas homenagens, 
principalmente de seus pais Bruno e Marlise, namorado 

Fernando de Andrade, demais familiares e amigos. À 
querida Dara, parabéns e muito sucesso!

ALESSANDRA KNORST - destacada engenheira civil - 
festejou seu níver no último domingo, 8, e ontem, 10, foi 
a vez da sua mãe, a dinâmica  KÁTIA KNORST,  ouvir o 

tradicional “parabéns à você”. As queridonas, Ale e Kátia, 
parabéns, saúde e sucesso!
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Foto:Divulgação

CELEBRANDO A VIDA
A carismática  JEIZE BATISTA - respeitada professora da 

UFFS, em Cerro Largo, estreia idade nova hoje, dia 11, sendo 
o centro das atenções, em especial de seu marido Luís C. M. 

Mousquer, filhos, demais familiares e amigos. À querida Jeize, 
parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Foto: Bárbara RigoDUPLA COMEMORAÇÃO
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O dia do advogado, 11 de agosto, 
foi instituído no Brasil para celebrar a 
inauguração das duas primeiras esco-
las de Direito do Brasil, fundadas em 
1827 pelo imperador D. Pedro I. Elas 
foram instaladas em Olinda, no Mos-
teiro de São Bento (atual Faculdade de 
Direito da UFPE), e em São Paulo (atual 
Faculdade de Direito da USP).

EM SANTO ÂNGELO
No município de Santo Ângelo o 

primeiro curso de ensino superior au-
torizado a funcionar foi por meio da 
Faculdade de Direito de Santo Ângelo, 
criada no dia 07 de outubro de 1961. 

Este fato histórico da nossa comu-
nidade, também mostra que, tanto a 
prática do ensino do direito, quanto o 
exercício da advocacia, sempre foram 
valorizadas no contexto local e até hoje 
é uma das profissão mais reconhecidas.

A EDUCAÇÃO JURÍDICA
A educação jurídica surgiu das ne-

cessidades observadas após a criação 
da primeira constituição do Brasil, ou-
torgada por Dom Pedro I.

Após a medida, eram necessários 
profissionais para supervisionar e apli-
car as leis instituídas. As faculdades de 
Direito estavam entre as primeiras cria-
das no Brasil.

Por este motivo, até a década de 
1930, os bacharéis em Direito ditavam 
os movimentos sociológicos, antropo-
lógicos, jurídicos e críticos de forma so-
cial e cultural.

Desta forma, a sociedade e boa par-
te de seu pensamento, foram molda-
dos por especialistas do Direito, duran-
te um período da nossa história.

Qual a 
origem 
do dia do 
Advogado? 
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SAÚDE

Provedora do HSA 
troca a direção 
administrativa 
e meses depois 
abandona o cargo

NOTA DA EX-PROVEDORA
“Comunico que estou me afastando da Provedoria e Direção do HSA 

por motivos de foro íntimo. Foi uma caminhada prazerosa e profícua com 
importantes encaminhamentos tanto na gestão  quanto na administração  
desta importante Casa de Saúde. Meus agradecimentos a todos que vieram 
comigo nesta caminhada até aqui; a todos que acompanharam meu tra-
balho voluntário, principalmente a GV Consulting por ter aceito o desafio 
de administrar nosso hospital. Aos colaboradores que formam a Família 
Hospital Santo Ângelo deixo meu carinhoso abraço pelo apoio recebido”.

A Provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara Fortes, deixa o 
cargo assumido em dezembro de 2020 alegando ‘questões de 
foro íntimo’ 

Quando Iara Fortes assumiu o car-
go no final do ano de 2020, afirmou 
que havia aceitado o desafio, pois tinha 
o apoio de empresários e industriais. 
Afirmando que era necessário “cuidar 
da saúde do Hospital para dar saúde à 
população”. 

Uma das ações de maior repercus-
são em sua curta gestão, foi a troca da 
direção administrativa do Hospital 
Santo Ângelo. Em abril de 2021, Mar-
celo de Oliveira Borges foi destituído 
do cargo de diretor administrativo, no 
qual atuou de junho de 2017 até abril 
de 2021. Natural de Porto Alegre, com 
mais de 30 anos de experiência em 
gestão hospitalar, ao sair demonstrou 
gratidão aos colegas e fez uma menção 
especial o Sr. Odorico Bessa Almeida e 
Léo Mousquer, pessoas de seu conví-

vio e com quem acredita que aprendeu 
muito nesta passagem pelo hospital. 

No lugar assumiram Gelson Luis 
Schneider e Ricardo De Marchi Nico-
lau, administradores a serviço da GV 
Consulting. Esta empresa se intitula es-
pecializada em Gestão de Instituições 
de Saúde e anuncia que já atuou nos 
estados Paraná, Rio de Janeiro e no Rio 
Grande do Sul, como no Hospital Santa 
Casa de Rio Grande.

A GV Consulting também não es-
conde sua tendência de desvalorização 
do sistema de saúde público brasileiro. 
Mantém um perfil em redes sociais (fa-
cebook) na qual usa notícias que envol-
vem casos de despreparo de hospitais 
e profissionais da saúde para formar 
uma narrativa social de desvalorização 
dos hospitais públicos e filantrópicos. 

O maior número de notícias publica-
das em seu perfil informam catástrofes 
envolvendo instituições hospitalares. 
Além disso, demostra tendência polí-
tica partidária que desvaloriza o SUS e 
procura qualificar a rede privada como 
superior a pública. 

CONFIRA ALGUMAS MANCHE-
TES POSTADAS NO PERFIL DA 

GV CONSULTING:
 
“Metade dos internados em UTI co-

vid no SUS morre; taxa é quase o dobro 
que em hospitais privados”

 “Presos em Porto Alegre suspeitos 
de desviar medicamento do HPS para 
fabricar droga | GZH”

“Mulher tenta roubar bebê de ma-
ternidade de Curitiba para vendê-lo 
por R$ 10 mil”

 “Exclusivo: 80% dos intubados por 
covid-19 morreram no Brasil em 2020”

“Covid-19 acentua crise do setor de 
hemodiálise e 140 mil brasileiros cor-
rem risco sem tratamento...”

“Incêndios atingem mais de dez 
hospitais no país apenas em 2019”...

A atuação da GV Consulting destoa 
da maioria das instituições de saúde 
que, via de regra, não se utilizam de 
notícias sensacionalistas ou alarmistas 
em suas publicações direcionadas a so-
ciedade.


