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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 23°
8°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

30°
13°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

28º
19º

32 mm

10/9/2021 - 14h

1º Prêmio - 2.731
2º Prêmio - 2.794
3º Prêmio - 5.468
4º Prêmio - 8.596
5º Prêmio - 6.759
6º Prêmio - 6.348

10/9/2021 - 18h

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

MÍN.

Nova
6/9 a 12/9

Crescente
13/9 a 19/9

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

A Lei nº 11.303/2006 es-
tabelece o dia 30 de agosto 
como Dia Nacional de Con-
scientização sobre a Escle-
rose Múltipla (EM), este mês 
passou a ser considerado um 
importante período para a 
conscientização em relação à 
doença e às privações dos seus 

portadores em todo o país, passando a ser chamado de 
Agosto Laranja. 
O LEO Clube Santo Ângelo Universitário realizou em 
suas redes sociais uma Campanha de conscientização, 
para saber mais sobre a doença acesse nossas redes so-
ciais: Instagram: @leoclubeuniversitario; Facebook: @
LEOClubeUniversitario; Twitter:@tweetaUni

No dia 28 de Agosto é comemorado o 
“Dia Nacional do LEOísmo” em hom-
enagem a fundação do LEO Clube 
Maceió-Lagoa- o 1º LEO Clube do 
Brasil, fundado em 28 de agosto de 

1969. Nessa data, o LEO Clube Santo Ângelo Universi-
tário realizou uma campanha interna com distribuição de 
mimos e homenagens aos companheiros do clube.

No dia 29 de agosto de 2021, o LEO Clube Santo Ângelo 
Universitário realizou uma campanha de conscientização 
sobre o “Agosto Lilás” sobre o enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mulher. A campanha con-
sistiu em na distribuição dos bilhetes ao lado na foto e col-
heres de chocolate. Além disso, a Catedral Angelopolitana 
foi iluminada de Lilás entre as 19h30 ás 21h30.

No dia 03 de 
setembro foi 
realizada a 
primeira ofici-
na de Circo 
na Escola, na 
EMEI Segun-
do Lar de San-

to Ângelo, a campanha “Circo na escola” busca capacitar 
os profissionais da educação (professores, monitores, co-
ordenadores) com uma oficina de confecção de materiais 
de circo como: bolas de malabares, arcos de malabares, 
swing poi, clave de malabares e prato chinês. A confecção 
dos materiais vem com dicas com brincadeiras e ativi-
dades que as professoras podem usar com as crianças na 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A 
campanha é uma parceria entre as pastas de Campanhas 
e Artes & Cultura do LEO Clube Santo Ângelo Universi-
tário como primeira ação dessa parceria, que pretendem 
ao longo do ano leoístico realizar mais oficinas levando a 
arte nas escolas.

Respeitável público, gostaria 
que sua escola participasse das 
oficinas de Circo na Escola?, 
entre em contato pelas nossas 
redes sociais Instagram: @le-
oclubeuniversitario; Facebook: 
@LEOClubeUniversitario; Twit-
ter:@tweetaUni, ou em contato 
com a nossa Diretora de Cam-

panhas Cláudia E. Lemke pelo telefone (55) 999589996.

A Secretaria Municipal de 
Gestão de Recursos  publicou 
na quinta-feira, 09, o edital de 
abertura das inscrições para o 
processo simplificado para re-
crutamento de estudantes em 
nível de estágio na Prefeitura 
de Santo Ângelo, para estu-
dantes de cursos superior e 
técnico. Ao todo, estão sendo 
oferecidas 55 vagas para pre-
enchimento de acordo com a 
demanda das áreas de atuação 
e as demais para o cadastro re-
serva.

O secretário municipal de 
Gestão de Recursos Humanos, 
Rafael Teichmann, esclarece 
que o processo seletivo para 
estagiários visa o preenchi-
mento de vagas para os car-
gos os quais não mais existem 
candidatos na fila de espera 
em relação ao último certame. 
Teichmann explicou também 
que em razão da pandemia, 
as inscrições e as provas serão 
virtuais. 

INSCRIÇÕES
As inscrições são gratui-

tas, até o dia 16 deste mês, por 

meio do site www.3e.srv.br. 
Para estudantes que não têm 
acesso a meios eletrônicos e 
internet, a Prefeitura de S anto 
Ângelo disponibilizará a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção para a inscrição (Rua An-
tônio Manoel, 1414, 2º andar). 

A prova online será reali-
zada dia 25 de setembro, às 9 
horas.

ADMINISTRATIVA: Ní-
vel técnico: técnico em Se-
cretariado, técnico em Admi-
nistração, técnico em Gestão 
Pública, técnico em Contabi-
lidade. NívelSuperior: Ad-
ministração, Gestão Pública, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Publicidade e 
Propaganda.

SAÚDE: Técnico: técni-
co em Enfermagem; técnico 
em Farmácia, técnico em Ra-
diologia, técnico em Nutrição, 
técnico em Alimentos. Supe-
rior: Educação Física, Nutri-
ção, Fisioterapia, Enferma-
gem, Farmácia, Odontologia, 
Medicina, Biomedicina.

JURÍDICA: Superior: 
Direito

PLANEJAMENTO: Téc-
nico: técnico em Edificação. 
Superior: Arquitetura e Ur-
banismo, Engenharia Civil, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica.

SOCIAL: Superior: Ser-
viço Social, Psicologia. 

EDUCAÇÃO: Técnico: 
Magistério. Superior: Letras, 
Pedagogia, Matemática, Ciên-
cias Biológicas, Química, Físi-
ca, História, Geografia.

TECNOLOGIA: Técnico: 
técnico em Informática. Supe-
rior: Ciência da Computação, 
Análise de Sistemas, Engenha-
ria de Software, Sistema de In-
formações.

AGRICULTURA: Técni-
co: técnico em Agropecuária, 
técnico em Agronegócio, téc-
nico em Agroindústria. Supe-
rior: Agronomia, Medicina 
Veterinária, Gestão Ambiental, 
Engenharia Agrícola. 

EMPREGO

Prefeitura realiza processo 
seletivo para estágio 

Foto: Fernando Gomes
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O Mensageiro 
e Amauri Lírio 
Cerimonial e 
Comunicação 
unidos em nova 
fase 

Nesta nova fase do Mensageiro, 
Amauri Lírio - Cerimonial e Comu-
nicação -, agrega serviços e fortale-
ce a rede de divulgação deste tradi-
cional veículo de comunicação que 
possui uma história regional de 24 
anos. O Jornalista também monta 
uma recepção para acolher melhor 
clientes neste novo endereço e pro-
mete mais força de comunicação 
nas redes sociais, mais conteúdo 
focado na realidade dos fatos, estar 
mais próximo do centro da cidade e 
energias renovadas para comunicar 
em uma sociedade, cada vez mais 
conectada. 

O Mensageiro atua com pautas 
alternativas, sem polarização polí-
tica e conquistou o reconhecimento 
social em Santo Ângelo. A primeira 
edição foi impressa no ano de 1997, 
quando Arlindo Diel era um dos 
sócios fundadores e líder do tra-
balho realizado até 2018, pode ser 
considerado um dos ícones da co-
municação em Santo Ângelo. Mas 

depois deste longo período, resol-
veu desligar-se completamente do 
ramo da comunicação e o jornalista 
e também cerimonialista, Amauri 
Lírio, assumiu como sócio proprie-
tário para conduzir definitivamente 
os novos rumos do Mensageiro na 
recente fase. 

O Jornalista Amauri Lírio tem 
como sócios Carlos Miguel Scholl e 
Milton Piltz que desde 2018 detêm a 
marca “O Mensageiro”. Amauri dis-
se que faltam poucos detalhes para 
uma inauguração formal e já preten-
de brindar com a equipe e convida-
dos o novo endereço de trabalho. 

Confira nosso domínio com 
conteúdos exclusivos e acesso 
gratuito no seguinte endereço 
eletrônico www.jom.com.br . 

Siga O Mensageiro no Instagram 
@jornalomensageiro_  no 
Facebook: Jornal O Mensageiro 
ou @jom.com.br Amauri Lírio 
Cerimonial e Comunicação no 
Instagram - @amaurilirio

O Jornal O Mensageiro inicia uma nova fase na história 
da comunicação em Santo Ângelo e região das Missões. 
Os detalhes do novo escritório de produção de conteúdo 
estão sendo finalizados e a partir de segunda-feira, dia 
13 de setembro, recebe a comunidade e clientes no novo 
endereço, localizado na Rua Tiradentes, 690

O MENSAGEIRO

Nova sede do Mensageiro na Rua Tiradentes 690, entre a 15 de Novembro e Antúnes Ribas
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Promoção: Patrocínio:

Apoio:

As provas da 6ª etapa do Campe-
onato Brasileiro de Atletismo Sub 18 
foram disputadas no Centro Olím-
pico de Treinamento e Pesquisa, na 
Vila Clementino em São Paulo e con-
tou com representantes de 135 clu-
bes, de 22 Estados e o Distrito Fede-
ral, ou seja, o atleta santo-angelense, 
Henrique Schommer, competiu com 
os melhores atletas do Brasil e con-
quistou o quinto lugar na classifica-
ção final. 

Neste campeonato os atletas dis-
putavam uma vaga para o Sul-Ame-
ricano Sub-18, previsto para os dias 
25 e 26 de setembro, e que será rea-
lizado em Encarnación, no Paraguai. 

Henrique comemorou muito as 
vitórias nas provas preliminares e 
na corrida final, ficou em 5º lugar. 
Schommer ocupa atualmente a 13ª 
colocação no Ranking Brasileiro 
Sub-18, 800m rasos, e 14ª colocação  
do Ranking, nos 1500m rasos.

Atleta santo-
angelense 

entre os 
melhores do 

Brasil

ATLETISMO

O atleta santo-angelense 
Henrique Schommer, especialista 

em provas de atletismo na 
modalidade meio-fundo (de 300 

a 3000 metros) participou, no 
dia 29 de agosto, do Campeonato 
Brasileiro de Atletismo realizado 

em São Paulo 

Foto - Paulo Schommer

Henrique Schommer competindo em São Paulo
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Unicredi cria 
a primeira 
ecovaga pública 
no município 

Unicred Eleva instala o primeiro 
ponto público de carregamento para 
veículos elétricos em Santo Ângelo. 
Localizado em frente a sede regio-
nal da cooperativa, foi oficialmente 
anunciado no último dia de agosto, 
contou com a presença do Prefeito 
do município Jacques Barbosa entre 
outras autoridades e faz parte de uma 
estratégia de ampliação e motivação 
para práticas sustentáveis. 

Este é o segundo totem de carre-
gamento para veículos elétricos inau-
gurado pela Unicred Eleva, pois o 
primeiro foi instalado em Santa Rosa 
no dia 10 de agosto. As Ecovagas tem 

a proposta de conscientizar sobre os 
danos causados ao meio ambiente 
por meio da utilização de veículos que 
dependem de combustíveis fósseis, 
resultando em gases poluentes. 

As duas vagas de carregamento 
são públicas e estão disponíveis para 
toda a comunidade, 24 horas por dia, 
nos seguintes endereços: Regional 
Unicred Eleva, na Rua Antônio Ma-
noel, 571, Centro, Santo Ângelo (RS); 
Agência Santa Rosa, na Rua Fernan-
do Ferrari, 457, Centro. O serviço 
pode ser utilizado por todos aqueles 
que possuem carros elétricos ou hí-
bridos e que desejam abastecê-los de 

uma forma segura. O carregamento é 
totalmente gratuito. 

O presidente da cooperativa, Dr. 
Pedro Paulo Moro, o Presidente da 
Câmara de Vereadores de Santo Ân-
gelo, Sr. Nader Hassan Awad, assim 
como de membros do Conselho de 
Administração da Unicred e coope-
rados também participaram do ato 
inaugural. 

Conforme o Presidente da Unicred 
Eleva, Dr. Pedro Paulo Moro, o futu-
ro sempre está ligado às escolhas do 
presente e a cooperativa tem o com-
promisso de contribuir com o desen-
volvimento sustentável, promoven-

do, apoiando e incentivando ações e 
práticas que priorizem o bem cole-
tivo. “Com a inauguração das duas 
Ecovagas, nosso compromisso com 
a comunidade se reafirma dentro da 
nossa atuação sistêmica e a partir de 
nosso crescimento com responsabili-
dade social e ambiental. Afinal, cui-
dar e preservar o Meio Ambiente são 
deveres de todos”, afirma. “Queremos 
cidades ainda mais modernas e ino-
vadoras, por isso nosso papel é mos-
trar para toda a região que a prosperi-
dade se constrói hoje, incentivando e 
viabilizando os benefícios ao futuro”, 
acrescenta o dirigente. 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Com a instalação de um totem para carregamento de veículos elétri-
cos a Unicredi Eleva cria a primeira ecovaga pública na zona Urba-
na de Santo Ângelo

Foto - Marcos Demeneghi

Regional Unicred Eleva, na Rua Antônio Manoel, 571
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Administração (50), 
Agronomia (45), 
Arquitetura e 
Urbanismo (50), 
Biomedicina (30), 
Ciências da 
Computação (50), 
Ciências Contábeis 
(60), 
Direito diurno/
noturno (60), 
Direito-noturno (60), 
Educação Física (60), 

Enfermagem (50), 
Engenharia Civil (100), 
Engenharia Elétrica 
(50), 
Engenharia Mecânica 
(50), 
Engenharia Química 
(50), 
Farmácia (45), 
Medicina Veterinária 
(50), 
Pedagogia (50), 
Psicologia (50).

URI: Seleção de docentes

Examinador de Trânsito

A URI recebe até dia 2 de novembro, ins-
crições ao processo seletivo/Vestibular de 
Verão-22, pelo qual estão disponíveis 960 
vagas distribuídas em 18 cursos de gradua-
ção superior.

As inscrições para o Vestibular de Verão da 
URI – Universidade Regional do Alto Uruguai e 
das Missões - podem ser feitas até o dia 2 de no-
vembro pela internet no seguinte endereço ele-
trônico : www.santoangelo.uri.br . 

A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para can-
didatos à prova e R$ 15,00 para inscrições por 
meio da nota do ENEM (o candidato pode uti-
lizar as notas dos obtidas nos anos de 2017 a 
2020).

A prova única, que poderá ser feita na moda-
lidade presencial ou remota, será aplicada dia 
sete de novembro, com início às 13h e com três 
horas de duração.

A divulgação dos classificados será feita dia 
nove de novembro, a partir das 10h30 e a matrí-
cula dos ingressantes será realizada no período 
de 9 a 12 de novembro.

Estão abertas as inscrições para o Processo Sele-
tivo de Docentes, com duas vagas para o Câmpus de 
Santo Ângelo. A inscrição pode ser feita até dia 4 de 
outubro, com a realização das provas no período de 3 
a 5 de novembro e a publicação dos resultados, dia 12 
de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 233,70, devendo ser 
recolhida na tesouraria do Câmpus no qual o candi-
dato estiver se inscrevendo ou nas contas bancárias 
indicadas no site www.reitoria.uri.br.

A classificação dos candidatos é definida pela nota 
final obtida com os seguintes pesos: Prova escrita (3 
pontos), Prova didática (3 pontos), Prova de títulos (2 
pontos), Entrevista (2 pontos).

No Câmpus de Santo Ângelo as duas vagas dispo-
níveis são do Departamento de Engenharias e Ciência 
da Computação: uma vaga para a disciplina de Supe-
restruturas de Estradas, no regime horista. Exige-se 
graduação/mestrado em Engenharia Civil- concen-
tração em Geotecnia ou Infraestruturas de Transpor-
te; uma vaga para a disciplina de Sistemas de Energia, 
também no regime horista. Exige-se graduação/mes-
trado em Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência.

A URI Santo Ângelo e o DETRAN/RS estarão mi-
nistrando, de 4 a 14 de outubro, o Curso de Formação 
de Examinador de Trânsito, cujo objetivo é formar 
profissional com competência e habilidade técnica 
para atuar, conforme a legislação vigente, no proces-
so de habilitação de condutores, procedendo a avalia-
ções teóricas e práticas.

A matrícula poderá ser efetuada on-line, no perí-
odo de 1º a 30 de setembro ou, no mesmo período, 
presencial, no subsolo 1 do prédio 20 do Câmpus da 
URI, das 13h30 às 17h. Os requisitos para a matrícula 
incluem: ser maior de 21 anos, comprovar escolari-
dade de ensino superior completo, apresentar certi-
ficado de conclusão de capacitação para Instrutor de 
Trânsito, com carga de 120 ou 128 horas se emitido 
antes de 31 de agosto de 2010 e com carga de 180 ho-
ras se a emissão for posterior a 31 de agosto de 2010.

Inscrições 
abertas para 
o Vestibular 
de Verão/22 

da URI Santo 
Ângelo

ENSINO

CURSOS E RESPECTIVAS VAGAS 
DISPONÍVEIS NA URI SANTO ÂNGELO
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O Brasil que eu quero não tem portas, nem 
tramelas, o povo é livre e caminha solto pelas ruas. 
As vielas são floridas, não existem bailes de favela 
porque não há favelas.  O negro, branco, pardo 
é tudo igual, todos são irmãos e todos se dão as 
mãos. Tu não és melhor e eu não sou pior. Nossa 
condição social é igual. 

Meu filho tem direito à educação, não precisa-
mos de cotas, que nos tornam desiguais. Tenho 
teto, não subo por ruelas, minha casa é quentinha, 
meu cobertor me aquece, igual ao teu. 

Na minha mesa não falta feijão, nem gás, nem 
água. Não preciso fazer escolhas se deixo de com-
er, ou se deixo de pagar as contas, porque minha 
subsistência está garantida, igual a tua. Não tenho 
medo, estou seguro. Meu filho, irmão, parente não 
são mortos por bala perdida, ou violência, porque 
aqui o amor é o que impera. 

Ah, e quando adoeço, sou tratado com respeito 
e dignidade, tenho vaga igual a todos. Tenho direi-
to a lazer, me divirto, brinco, passeio, percorro esse 
brasilzão de sul a norte, me encantando com tudo... 
Rios, lagos, florestas, Amazônia, flores, animais, 
meu Deus, quanta beleza! No Brasil da igualdade.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

O BRASIL QUE EU QUERO
CaL Tânia Regina Pelissari Bueno

Setembro Dourado:  Mês da Conscientização do Câncer Infantojuvenil

MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

Os atos ocorridos no dia 7 de Setembro es-
tiveram entre os principais acontecimentos no 
Brasil. Em Santo Ângelo um expressivo número 
de pessoas estiveram reunidas na Praça Leôni-
das Ribas, além de uma extensa carreata que 
concentrou-se na Avenida Salgado Filho. Porém, 
as manifestações não se restringiram a Capital 
das Missões. Em toda região os manifestantes es-
tiveram reunidos e na terra da soja, Santa Rosa, 
não foi diferente. A coluna Missões em Foco esteve 
conversando com uma apoiadora do movimento, a 
telefonista Cristina Bullerjahn, casada, mãe de três 
filhos, residente em Santa Rosa e que participou 
da carreata.

1- Como foram as manifestações neste 7 de Se-
tembro em Santa Rosa?

 Cristina- Foram muito bonitas as manifes-
tações de patriotismo. Milhares de pessoas es-
tiveram nas ruas vestidas de verde e amarelo, com 
bandeiras do nosso país, demonstrando seu desejo 
por uma pátria livre. Não houveram incidentes, in-
clusive muitas famílias estiveram presentes.

 
2- Quais as principais pautas defendidas pelo 

movimento que lhe chamaram atenção a fim de 
engajar-se no evento?

Cristina - Quero o fim da corrupção e os ideais 
de Deus, Pátria e Família. 

3- Muitos críticos apontam que algumas 
reivindicações do movimento seriam de teor anti-
democráticos, ao seu ver isso procede?

Cristina - Absolutamente, entendo ser um di-
reito fundamental a liberdade de expressão. Claro 
que não defendo violência ou graves ameaças. E o 
que eu vi aqui em Santa Rosa foram apenas gestos 
patrióticos, nada que desabonasse o movimento.

4 - O presidente Jair Bolsonaro lançou após 
as manifestações um áudio nas redes sociais solic-
itando liberação de estradas pelos manifestantes 
caminhoneiros e também uma nota a nação. Como 
a senhora recebeu estas ações do presidente?

Cristina - Confesso que eu esperava um des-
fecho diferente. Mas entendo que a mudança de 
todo um sistema começa aos poucos, então nosso 
presidente enfrenta muitas barreiras. 

O BRASIL QUE EU QUERO
CaL Jandira Maria Lucca Simon

Ah, como dá para sonhar um Brasil diferente 
deste que conhecemos e vivenciamos. São tantos 
os sonhos, quase impossíveis pela vastidão dos 
problemas, pela vastidão do território e pelas di-
versidades sociais. Sim, porque para um sonho 
bom para o Brasil, é necessário que todos, mas to-
dos mesmo, em conjunto busquem os caminhos.

Tomemos o meio ambiente como foco de nossa 
luta. Coisas simples onde cada indivíduo poderá 
fazer a diferença.   

- A água – olha quanta água botamos fora du-
rante um dia: reduza o consumo.

- O lixo – veja quanta gente vive do lixo que se 
pode reaproveitar: separe-o corretamente.

- A energia elétrica - ela pode até faltar um dia: 
desligue lâmpadas ou aparelhos elétricos que não 
estão sendo usados.

- Teu automóvel – use-o somente quando há 
necessidade mesmo: estará ajudando a diminuir a 
poluição atmosférica.

- Objetos, instrumentos, aparelhos, baterias, 
celulares - todos os temos e um dia terão que ser 
descartados: pois descarte-os nos lugares que 
recolhem esse tipo de lixo.

- O consumista inveterado contribui, sem sab-
er, para a poluição do meio ambiente – parece es-
tranho, mas faz sentido: deixe de ser consumista.

- Plante árvores – se não tiver onde plantar, 
recolha todas as sementes que tiver ao alcance das 
mãos, lave-as e seque-as: então aproveite suas saí-
das de carro para fora, e largue essas sementes ao 
vento - ele saberá onde plantá-las.

- E nossos banhados e nascentes – deixem eles 
como nasceram:  são nossas fontes de vida.

E há tantas outras pequenas coisas que podem-
os fazer que, juntas, podem, sim, fazer do Brasil 
um sonho universal da preservação do meio am-
biente. E se o homem não se conscientizar dessa 
realidade, não estará garantindo a própria sobre-
vivência na terra.

Projeto Alquimia II 
Celulares apreendidos em operações policiais agora estão a serviço da educação de jovens em 

Santo Ângelo. Na última sexta-feira, dia 10, foi iniciada a entrega dos aparelhos

Entrega simbólica à alunos no auditório da sede do Ministério Público em Santo Ângelo 

Divulgação 14ª CRE

O Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(MPRS) por meio do Projeto Alquimia II fez a en-
trega simbólica de 10 aparelhos de celulares a jovens 
do ensino médio na tarde de sexta-feira, dia 10, nes-
te ato simbólico foi iniciado o processo de entrega. 
Serão contemplados inicialmente alunos do Institu-
to Estadual de Educação Odão Felipe Pippi, Colégio 
Onofre Pires e Escola Técnica Estadual Getúlio Var-
gas. 

A URI - Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e Missões - efetuou a restauração 

destes aparelhos. O Projeto Alquimia II incentiva 
o conserto e a destinação de smartphones apreen-
didos na rede prisional e em contexto de crimina-
lidade a estudantes da rede pública de ensino que 
não têm recursos para acompanhar as aulas no en-
sino remoto, implementado pelo Estado durante a 
pandemia. 

Segundo informações do Ministério Público, 
cerca de cem aparelhos foram encaminhados para 
a Universidade Regional Integrada (URI) do Alto 
Uruguai e das Missões.

UTILIDADE PÚBLICA
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