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NOTAS

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 19°
7°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

21°
7°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

19º
10°

16 mm

MÍN.

14/9/2021 - 14h

1° Prêmio -  2.006
2° Prêmio -  7.550
3° Prêmio -  3.005
4° Prêmio -  1.271
5° Prêmio -  3.827
6° Prêmio -  7.659

14/9/2021 - 18h

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

Crescente
13/8 a 19/9

Cheia
20/9 a 27/9

Sicredi União RS/
ES divulga projetos 
contemplados no 
Fundo Social 2021

AÇÃO SOCIAL

O Fundo Social foi criado 
com o objetivo de apoiar pro-
jetos sociais locais, voltados à 
educação, cultura, esporte, saú-
de, segurança e meio ambiente, 
contribuindo com o desenvol-
vimento das comunidades da 
área de atuação da Cooperativa 
e exercendo o 7º princípio do 
cooperativismo: interesse pela 
comunidade.

Em 2021, a iniciativa desti-
nou o valor de 2,5% dos resulta-
dos do ano anterior para serem 
investidos. “O Fundo Social foi 
criado para o desenvolvimento 
da comunidade e faz parte do 
Planejamento Estratégico da 
Cooperativa. Ele acontece devi-
do a participação dos associa-
dos, que desta forma também 
estão contribuindo com o de-

senvolvimento da comunidade e 
região”, explica Sidnei Strejevi-
tch, presidente da Sicredi União 
RS/ES.

Em toda a área de atuação da 
Cooperativa foram mais de 400 
projetos inscritos e avaliados 
pelos associados coordenadores 
de núcleo e destes e destes 238 
foram contemplados, sendo in-
vestido mais de R$ 1,6 milhão 
na área de ação da Cooperativa.

Em Santo Ângelo, foram 23 
projetos contemplados, inves-
tindo R$ 183 mil em ações so-
ciais. Para conhecer todos os 
projetos contemplados e respec-
tivas entidades e valores podem 
ser consultados no site da Coo-
perativa: https://www.sicredi.
com.br/coop/uniaorses/fundo-
-social-2021.

Associação dos Moradores do Bairro 
Pippi e Adjacentes. Projeto: Mãos que 

cooperam. R$ 4.308,30
Centro de Tradições Gaúchas Tio Bilia. 
Projeto: Meio ambiente e sustentabilida-

de. R$ 5.000,00
Escola Estadual de Educação Odão 

Felippe Pippi. Projeto: Entrada segura. R$ 
10.000,00

Escola Municipal Antonio Manoel. Proje-
to: Ateliê vivências da infância. R$ 9.045,00
Emei Neusa Goulart Brizola. Projeto: Os 

desafios da escola diante da pandemia. R$ 
10.000,00

Mitra Angelopolitana. Projeto: Reforma 
da Igreja Santo Ângelo. R$ 5.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais. Projeto: Espaço para treinamento 

de atividade de vida diária – AVDS. R$ 
9.250,92

Associação Hospital de Caridade de 
Santo Ângelo. Projeto: Aquisição de ma-
terial e equipamentos para nova unidade 

do HSA. R$ 27.000,00
Centro de Reabilitação Social e Benefi-

cente Evangélico. Projeto: Pão da vida. R$ 
4.280,04

Cooperativa de Trabalho Escola Con-
córdia. Projeto: Piso emborrachado para a 

quadra esportiva. R$ 10.000,00
Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues. 

Projeto: Porta segura. R$ 5.000,00
Lar Suzana Wesley. Projeto: Sustentabi-
lidade saúde e bem estar melhorando a 

qualidade de vida. R$ 8.100,00
Liga Feminina de Combate ao Câncer de 
Santo Ângelo – RS. Projeto: Alimentando 
vidas - reconstruindo sonhos. R$ 8.971,88
Lions Clube de Santo Ângelo Universi-
tário. Projeto: Banco ortopédico do Lions 

Clube Santo Ângelo Universitário. R$ 
9.000,00

Retiro dos Idosos Universina Carrera 
Machado. Projeto: Dignidade. R$ 9.000,00
Associação de Reciclagem e Educação 
Ambiental Ecos do Verde. Projeto: Ecos 
do verde com mais energia. R$ 4.000,00

Associação Santo Ângelo de Futsal. Pro-
jeto: O primeiro passo para que se respeite 
o outro é aprender a respeitar a si mesmo 
e o esporte tem esse poder. R$ 5.000,00

Casa Espírita São Francisco de As-
sis. Projeto: Projeto criança cidadã. R$ 

5.000,00 
Centro de Acolhimento Martinho 

Lutero. Projeto: Inclusão digital e a demo-
cratização do acesso às tecnologias para 
crianças e adolescentes em acolhimento 

institucional. R$ 10.000,00
Centro de Tradições Gaúchas 20 de 
Setembro. Projeto: Troca e ampliação 

cozinha de utensílios. R$ 5.000,00
Escola Técnica Estadual Presidente 

Getúlio Vargas. Projeto: Espaço de mul-
tiaprendizagens e de energia renovável. 

R$ 6.564,69 - 
GTF Coronel Aparício Borges. Projeto: 

Reforma da sede da invernada campeira. 
R$ 4.833,00

Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju. Proje-
to: Projeto Ana Luiza. R$ 9.000,00

Vacinação

Sarau Cultural Farroupilha

Centro pós-covid

Projeto do pórtico de 
entrada de Santo Ângelo 
será entregue ao DAER

Nesta quarta-feira, dia 15, no período das 8h às 
10h, no CTG Os Legalistas, serão aplicadas as se-
gundas doses dos imunizantes CoronaVac/Butan-
tan e Pfizer. Todos com o agendamento da Corona-
Vac marcado até o dia 18 de setembro e da Pfizer, 
marcada até 2 de outubro, serão imunizados neste 
dia.

No mesmo dia, também no CTG Os Legalistas, 
das 10h às 11h, serão vacinadas todas as pessoas 
maiores de 18 anos com a primeira dose da vacina.

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação, 
em comemoração à Semana Farroupilha, realiza-
rá na sexta-feira, dia 17 de setembro, a partir das 
9h30min, o Sarau Cultural Farroupilha, de forma 
on-line. O evento contará com apresentações típi-
cas do gauchismo. Serão apresentadas poesias, mú-
sicas, declamações, chula, entre outras. A 14ª CRE 
convida à todas as Escolas para a participação no 
evento, que será transmitido pelo canal do YouTube 
da 14ª CRE. A organização do evento solicita que as 
direções das escolas enviem a lista de participantes, 
até dia 15 de setembro (quarta-feira).

O prefeito Jacques Barbosa abriu a 11ª edição da 
11ª Conferência Municipal de Saúde e em seu pro-
nunciamento anunciou o estudo que está sendo re-
alizado pela Secretaria Municipal de Saúde visando 
a instalação de um centro de atendimento de trans-
tornos pós-covid em Santo Ângelo.

O projeto do pórtico de Santo Ângelo será en-
tregue ao Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER/RS) na próxima segunda-fei-
ra (13). Esse trâmite é uma das exigências, já que  
o pórtico de entrada no município de Santo Ângelo 
foi anunciado em uma área de domínio do DAER, 
pois é uma rodovia estadual. Por este motivo a ad-
ministração municipal, conforme informou a sua 
assessoria, na segunda-feira, dia 13, entregou o 
projeto para este órgão estadual. 

A obra está orçada em R$ 1 milhão e já conta 
com recursos de emenda do deputado Osmar Ter-
ra (MDB). O projeto artístico é do artista plástico 
Tadeu Martins. Os engenheiros da Secretaria, José 
Carlos Ferraz e Cleberson Taborda e os engenhei-
ros Marcus Thompsen Primo e Ângelo Trein Lucca 
estão colaborando voluntariamente com o projeto 
nas partes estrutural e elétrica. 

Jacques enfatiza que o pórtico é um anseio an-
tigo do setor turístico de Santo Ângelo e o objeti-
vo é valorizar o acesso da cidade e impulsionar a 
atração de visitantes, o que repercute na economia 
local. O governo municipal também tem o com-
promisso de buscar recursos para o paisagismo e a 
implantação de estacionamentos, proporcionando 
que os visitantes possam registrar imagens do pór-
tico em segurança.

Foto: Divulgação/Sicredi
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Corsan pode 
deixar de ser a 
fornecedora de 
água da população 
de Santo Ângelo

A venda do controle acionário da Corsan foi au-
torizada pela Assembleia em 31 de agosto, com a 
aprovação do PL 211/2021. Mas a efetivação dos 
leilões e venda do controle acionário ainda depen-
de de questões ligadas a regionalização do abaste-
cimento, inclusive o Governo adiou a votação de 
projetos importantes para convencer prefeitos a 
aderirem a regionalização, bem como, renovarem 
contratos com a Corsan para valorizar a venda da 
estatal.  

Existe, segundo os críticos da privatização, um 
descaso com os pequenos municípios, pois o abas-
tecimento de água potável e o tratamento do esgo-
to sanitário nestes locais não dá lucro. Além disso, 
entende-se que mais de 300 Câmaras de Vereado-
res terão que autorizar a concessão das redes que 
fazem parte do patrimônio passivo dos municípios 
para as empresas exploradoras deste serviço. Pelo 
menos, essa é a ideia para que haja interesse da 
iniciativa privada pela estatal. 

Com o atual sistema administrado pela Corsan 
a companhia consegue ter lucro e informa que pos-
sui capacidade de investimentos. Para atuar nos 
municípios menores, usa recursos que chama de 
subsídios cruzados, mantendo assim, o serviço e 
os preços acessíveis a estas populações.

Além do convencimento de deputados, prefei-
tos e vereadores, existem os processos judiciais 
que devem permear o debate. Está em julgamento 
no Supremo Tribunal Federal, uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade requerida pelo Partido dos 
Trabalhadores. A ação questiona à validade da au-
torização que a Assembleia Legislativa deu para o 
Governo de realizar a desestatização da Corsan, 
Banrisul, e Procergs. Pois segundo a constituição 
estadual, estes bens públicos só poderiam ser pri-
vatizados mediante uma consulta popular, ou seja, 
com a realização de um plebiscito.

Mas, caso a ideia de privatização continue 
avançando, beber água da torneira dependerá 
de soluções que passam, ou pela criação de uma 
empresa pública municipal, ou pela concessão do 
serviço para uma empresa privada. Segundo um 
estudo realizado pela Corsan, dos 317 municípios 
gaúchos, apenas 70 deles são considerados lucra-
tivos e a grande maioria deve encontrar problemas 
para realizar o serviço, que pode ficar precarizado 
por falta de recursos. 

CONCESSÕES DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS A EMPRESAS PRIVADAS

A população já conhece como se processam as 

concessões em serviços essenciais, como no trans-
porte público, por exemplo. Esse tipo de serviço se 
tornou pouco lucrativo para muitas empresas, fica 
cada vez mais precário e caro. Inclusive o prefeito 
de Santo Ângelo autorizou subsídios para garantir 
o preço da passagem de ônibus coletivo urbano, o 
fato ocorreu depois que a empresa ameaçou deixar 
de atuar no município. 

Outro argumento de crítica ao processo de pri-
vatização em curso está associado a falta de estu-
do técnico e que teria sido feita apressadamente 
sem, nem mesmo, consultar os comitês de Bacias 
Hidrográficas, autarquias que detém boa parte dos 
conhecimentos sobre a disponibilidade hídrica das 
regiões e dos municípios de suas abrangências, 
comprovando que a venda da estatal está relacio-
nada, somente a questões econômicas de obtenção 
de caixa, e nesta linha de pensamento não esta em 
jogo matar a sede da população e nem mesmo tratar 
o esgoto sanitário. 

Entre os desafios da Corsan, está a meta de cum-
primento da universalização do saneamento básico, 
como chegar a 99% de fornecimento de água até 
2033, o que a Corsan afirma que já atingiu e a outra 
meta, um pouco mais desafiadora, é atingir 90% no 
tratamento de esgoto, até 2033. 

Para muitos especialistas o problema da distribuição de 
água e tratamento de esgoto vai “cair no colo” dos prefeitos 
e vereadores e prejudicar a população, o que já acontece 
com hospitais públicos e outros serviços essenciais que 
se tornam precários por conta da complexidade de sua 
oferta nos municípios pequenos, consequentemente as 
populações mais carentes serão as mais afetadas com 
tarifas, cada vez mais caras e serviços de baixa qualidade Reservatório de água localizado na zona norte de Santo Ângelo

SANEAMENTO BÁSICO

Prefeito forma grupo técnico para avaliar privatização da CORSAN
O prefeito Jacques Barbosa estruturou 

um grupo de estudos do Governo Muni-
cipal para avaliar o serviço de saneamen-
to básico, de tratamento e distribuição de 
água e de esgoto em Santo Ângelo. Diante 
da iminente privatização da CORSAN, a 
reunião foi realiza na última quinta-feira, 
dia 09.

O prefeito da cidade ainda não tomou 
uma posição pública sobre a privatização. 
Por isso solicitou a equipe um amplo estu-
do nas áreas técnica, jurídica e econômica 
para que o Governo Municipal tenha um 
quadro completo a respeito da manuten-
ção dos serviços de água e esgoto em Santo 
Ângelo.  

Conforme manifestação do prefeito, 
há um contrato vigente entre o município 
e a CORSAN e a primeira movimentação 
do grupo é analisar juridicamente o cum-
primento deste contrato, relacionado aos 
investimentos acordados para a univer-
salização do abastecimento de água e do 
tratamento do esgoto doméstico em Santo 
Ângelo. 

Fotos: Fernando Gomes

Foto: Marcos Demeneghi

Participam da reunião para formação do gru-
po, os secretários municipais João Baptista 

Santos da Silva (Desenvolvimento Econômi-
co, Turismo e Inovação) e Jânio Bones (Gover-

no e Relações Institucionais); e o procurador 
do município, o advogado Leandro De Conti.
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parabéns em dose tripla!38º CARRETEIRO DANÇANTE: UM BAITA SUCESSO!
A diretoria do Clube Gaúcho, liderada pelo casal Marilise e Luís Voese, 

contando com presença de associados e convidados especiais, realizou 
no domingo passado, 12, a 38ª edição do Carreteiro Dançante, de forma 
inédita, sem baile e pela primeira vez na sua sede campestre. 

A programação iniciou com a belíssima apresentação da Invernada 
Adulta do GDF Os Farroupilhas. Na sequência Bibiana Borghetti Secchi 
- “Prenda do 37º Carreteiro Dançante”, fez a sua despedida, cantando 
lindamente, acompanhada por Ari Roberto, no violão e Lorenzo Rossini, 
na gaita, fez um breve relato sobre a nossa história demonstrando 
segurança, conhecimento e muita eloquência, ainda apresentou duas 
danças acompanhadas do peão Wilson Castilhos e também pela sua 
irmã Betina Sechhi. Em seguida, emocionada, deixou a sua mensagem 
de agradecimento à diretoria do Clube e a todas as pessoas que 
acompanharam de perto o seu brilhante prendado, que encerrou no 
momento em que passou a faixa para a sua sucessora Lauren Gomes 
Carvalho - Prenda do 38º Carreteiro Dançante. 

A Prenda Lauren, antes de receber a faixa, fez um belo pronunciamento 
mostrando conhecimento pela rica história e cultura gaúcha, além de 
pertinentes agradecimentos, e também apresentou com muita elegância 
cinco danças tradicionais. 

Após as apresentações e troca de faixa, aconteceu o delicioso almoço a 
base de pratos típicos da culinária gaúcha, é claro!

Na parte da tarde teve o grande e pra lá de aplaudido show com o 
consagrado, Fábio Oliveira – cantor e apresentador do Programa “De Campo 
e Alma”, na TV Bandeirantes, além de uma baita Tertúlia Livre, mateada 
e escolha das crianças pichadas. E após a apresentação dos candidatos 
o público votou e escolheu: na categoria Chupetinha até 3 anos, Maria e 
Rafaela Ramos Santos e João Lucas Duarte. E na categoria Dente de Leite de 
3 a 7 anos: Davi Chiapinotto - Antonella Mantai Zancan Samuel.

Tudo perfeito! Aliás, foi um “Carreteiro” inédito devido a pandemia, mas 
com certeza coroado com pleno sucesso. Méritos devem ser creditados 
a toda a diretoria do Gaúcho, que não mediu esforços para a realização 
deste tradicional e sempre esperado evento. 

As belas Prendas do Carreteiro Lauren Gomes 
Carvalho, do 38º, na sua apresentação e 

Bibiana Sechhi, do 37º, na sua despedida.
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38º CARRETEIRO DANÇANTE: UM BAITA SUCESSO!

Prenda Lauren com os 
vencedores na categoria 
Dente de Leite: Antonella 
Mantai Zancan Samuel e 
Davi Chiapinotto. E à direita, 
o Peão João Lucas Duarte, 
vencedor na categorinha 
Chupetinha. Abaixo, Maria 
e Rafaela Ramos Santos, as 
prendinhas da categoria 
Chupetinha, com a Prenda 
Lauren e sua mãe Gizeli 
Ramos.

 As Prendas Bibiana Borghetti Secchi e Laren Carvalho -  Prendas do 37º e 38º 
Carreteiro Dançante, respectivamente, entre o casal-presidente do Clube, 
Luís e Marilise Voese (E), e o casal vice-presidente social - Andréia e Darcione 
Spolaor (D), no momento da troca de faixas, homenagens. E abaixo, a diretoria 
do Clube Gaúcho,  felizes com o sucesso desta edição inédita do Carreteiro.

Fábio de Oliveira - cantou e 
encantou no 38º Carreteiro.

Fotos: Ebersom Vargas 
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

07/09/2021 - Campanha lançada pela nossa Comis-
são de Combate a Fome e ao Frio. Calce, você tam-
bém,  essa campanha

10/09/2021 
- Doação 
de muitas 
peças de 
roupas para 
famílias do 
bairro João 
Goulart.

No próximo dia 15 o Sr. Otelio Drebes, das Casas Leb-
es, estará no HSA com sua campanha de Doação de 
Sangue. Os Três Clubes de Lions são apoiadores desta 
ação. Lions Clube Santo Ângelo Centro,  Lions Clube 
Santo Ângelo Tiarajú e nós, Lions Clube Santo Ângelo 
Universitário. Venha fazer sua doação!!!!!!!!

11/09/2021 - A Casa Espírita São Francisco de Assis 
recebeu nossa visita, com várias ações: doações de ces-
tas básicas,  de kit para Gestante,  de roupas para uma 
família e uma oficina sobre escovação de dente com re-
cebimento de kit de higiene, por uma odontopediatra. 
Muitas crianças foram beneficiadas com essa oficina.

Uma ação de coleta de brin-
quedos está em andamento em 
Santo Ângelo e vai contemplar, 
pelo menos, 114 crianças de diver-
sos bairros do município. 

A comunidade pode contri-
buir até o dia 8 de outubro com 
uma doação que pode ser feita nos 
pontos de recolhimento instalados 
no Posto Tiaraju, Loja Karolina, 
Bazar 7 de Setembro, Bazar Arco 
Iris e Nicola Veículos. Além disso, 
os voluntários da AVANT e Lions 
Club também farão o recolhimen-
to na residência das pessoas que 
desejarem, basta entrar em conta-
to com os organizadores pelos te-
lefones de contato informados no 
folder promocional. 

Um dos diferenciais da cam-
panha é que a pessoa que doa um 
brinquedo preenche um cupom 
e concorre a um dos 20 passeios 
abordo de um veículo antigo. O 

sorteio será no sábado, dia 09 às 
10h em frente à Concessionária 
Nicola e os passeios serão dia 10, 
às 16h. 

A distribuição dos donativos 
será no dia 12 de outubro, mo-
mento em que também será pro-
porcionado aos contemplados 
um lanche. A campanha foca em 
crianças de 02 a 10 anos e os pro-
motores AVANT, Nicola Veículos 
e Lions Clube Santo Ângelo Uni-
versitário convidam a todos para 
contribuirem com a ação. 

CIDADANIA

Campanha de arrecadação de brinquedos que serão revertidos para crianças 
moradoras de Santo Ângelo está sendo liderada pela AVANT – Associação de 
Veículos Antigos de Santo Ângelo, Nicola Veículos e Lions Clube Santo Ângelo 
Universitário.

Doe um brinquedo e 
concorra a um passeio de 
carro antigo

• POSTO TIARAJU 
• LOJA KAROLINA
• BAZAR 7 DE SETEMBRO 
• BAZAR ARCO IRIS
• NICOLA VEÍCULOS

LOCAIS DE COLETA

Estão abertas as inscri-
ções para o processo seleti-
vo de admissão aos Colégios 
Tiradentes da Brigada Mi-
litar de Porto Alegre, Passo 
Fundo, Santa Maria, Ijuí, 
Santo Ângelo, São Gabriel e 
Pelotas. O link de acesso ao 
edital é: https://www.briga-
damilitar.rs.gov.br/colegios- 
tiradentes-2022

INSCRIÇÕES PARA O 
COLÉGIO TIRADENTES
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

Fotografia
O consagrado ar-

tista das lentes Cleison 
Radons, que possui 
requisitado estúdio fo-
tográfico “Cleison Ra-
dons Photo Art”, na 
Travessa Mauá, muito 
gentilmente efetuou a 
entrega de seis belos 
quadros ao Conselho 
Tutelar de Santo Ânge-
lo. As obras retratam crianças em cenas cotidianas e serão expostas na 
nova sede do órgão protetivo. A entrega foi realizada pelo próprio foto-
grafo aos conselheiros tutelares Diana Konzen e Jonatã Ferreira.

CULTURA

Chama Crioula chega às 
entidades tradicionalistas
Foi aberta oficialmente a Semana Farroupilha 2021 em Santo Ângelo por meio 

de um ato solene realizado no final da tarde de segunda-feira, 13, junto ao 
Monumento do Movimento Tradicionalista Gaúcho, às margens da RS 344, 
em frente ao 7º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (RPMon)

Na cerimônia, o prefeito Jacques Barbosa; a coordenadora 
regional de Educação Rosa Maria de Souza; o presidente 
da Associação das Entidades Tradicionalistas de Santo 
Ângelo (ASSETRASA), Paulo Faganello; o comandante 
do Comando Regional de Polícia Ostensiva Missões, o 
tenente coronel Sérgio Gonçalves dos Santos; e o coman-
dante do 7º RPMon, major Enízio da Silveira Vasconcelos; 
distribuíram a centelha da Chama Crioula aos represent-
antes das entidades tradicionalistas locais e de piquetes 
marcando a abertura oficial da Semana Farroupilha 2021. 

Os festejos farroupilhas no ano de 2021 pres-
tam homenagem ao bicentenário do nascimento 
de Anita Garibaldi, influente personalidade femi-
nina com marcante passagem histórica no Sul do 
Brasil. “Caminhos de Anita” pretende retratar a 
heroína conhecida por sua participação e envol-
vimento direto na Revolução Farroupilha (1835-
1845).

O prefeito Jacques Barbosa mostrou otimismo 
com o avanço da vacinação no município e lem-
brou que, neste ano, os eventos nas entidades tra-
dicionalistas serão realizados seguindo os proto-
colos sanitários. Porém para 2022, a expectativa 
é o retorno dos bailes e encontros de confrater-
nização. “Que essa centelha que nossas entidades 
levam para as suas sedes, sirva não apenas para 
manter viva a nossa tradição e para defender a 
nossa cultura, mas, também, para aumentar a 
nossa esperança de que em breve iremos superar 
a pandemia e voltar a viver da forma como gosta-
mos, convivendo de maneira fraterna e salutar”, 
assinalou.

CONCURSO
No encerramento da cerimônia, o presidente 

do Sindilojas Missões, Gilberto Aiolfi, anunciou 
os vencedores do Concurso de Vitrine promovido 
tradicionalmente pela entidade nos dias que ante-
cedem a Semana Farroupilha. 

Conforme resultado divulgado, o primeiro lu-
gar ficou com a empresa Protemax; em segundo, 
Javi Uniformes; terceiro, Tekoha; em quarto Em-
pório de Gramado; e na quinta colocação a vitrine 
da Maicá Center.

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
G

om
es

Merece aplauso
Os aplausos de hoje são para os rep-

resentantes da 3ª Região Tradicionalista 
no 32° Entrevero Cultural de Peões e 50° 
Ciranda Cultural de Prendas, Daniel Müller 
Forrati e Andrei de Moura Caetano, que no 
último final de semana, consagraram-se 1° 
Guri Farroupilha e 3° Peão Farroupilha do 
Rio Grande do Sul, sendo ambos integrantes 
da invernada adulta do CTG Tio Bilia. Cabe 
destacar que Daniel é  filho da competente 
professora Mareli Müller, estando ela radi-
ante com a conquista do dedicado filho. Sucesso sempre!   

Mudando de assunto
Ontem, dia 14, ocorreu a 11ª Conferência Municipal de Saúde, na mo-

dalidade presencial, nas dependências da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), seguindo todos os protocolos de prevenção a 
Covid-19. Com a finalidade de analisar a mobilização da rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em razão da pandemia do novo Coronavírus (Cov-
id-19), além da implementação de estratégias em favor do usuário do sis-
tema e o papel fundamental do SUS no período durante e pós-pandemia, 
teve como tema central  “Os Desafios dos SUS durante e pós-pandemia”. 
Durante seu pronunciamento, o prefeito Jacques Barbosa  anunciou o es-

tudo que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde visando 
a instalação de um centro de atendimento de transtornos pós-covid em 
Santo Ângelo, o que pode ser fundamental na plena recuperação de pes-
soas que foram contaminadas com o virus e adquiriam sequelas da doen-
ça. Na foto, a médica psiquiatra Drª Mabel Konzen ministrando palestra 
sobre “Saúde Mental” durante a conferência.       
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Ingressos para 
passear de 

“Maria Fumaça” 
já estão à venda 

CULTURA
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A Maria Fumaça da ABPF – Associação Brasileira de Pre-
servação Ferroviária fará passeios comemorativos entre os 
dias 23 e 31 de outubro. Será entre Santo Ângelo, Catuípe 
e Ijuí e a aquisição dos ingressos já podem ser feita pelo 
site www.passeiosdetrem.com.br 

O Trem das Missões - Um reponte 
pelas etnias é um projeto de resgate 
da história do transporte ferroviário 
na região das missões. Recorda o pe-
ríodo em que as maquinas a vapor 
favoreciam a expansão demográfica 
e a vinda de várias imigrantes para o 
interior do estado, principalmente a 

partir da segunda metade da década 
de 20. Além de adquirir os ingressos 
no site www.passeiosdetrem.com.br 
os interessados podem procurar nas 
agências de turismo: Caminho das 
Missões (55) 98405-8528  e Tekoha 
(55) 99632-2145 || Mais formações 
(47) 99860600

O passeio de trem “Maria Fumaça” acontece entre as cidades gaúchas de San-
to Ângelo, Catuípe e Ijuí, além da nostalgia dos antigos passeios de trens, o viajan-
te parte da Capital Missioneira e percorre um caminho que passará pela Terra das 
Águas Minerais e o levará até a Terra das Culturas Diversificadas.”

ROTEIRO
STO ÂNGELO --> IJUÍ  -Partida: Estação Ferroviária de Santo Ângelo: 

8h30min. Chegada prevista: Estação Ferroviária de Ijuí: 13h.
IJUÍ --> STO ÂNGELO - Partida: Estação Ferroviária de Ijuí: 14h30min. 

-Chegada: Estação Ferroviária de Santo Ângelo: previsão 18h30min

HORÁRIOS

STO ÂNGELO --> IJUÍ
Trem: R$72,00
Trem + retorno rodoviário: R$92,00
Trem + retorno rodoviário + almoço étnico: R$137,00

 VALORES

23/10/2021 (sábado)
24/10/2021 (domingo)

30/10/2021 (sábado)
31/10/2021 (domingo)

DATAS


