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A retomada do 
Clube 28 de Maio

A nova diretoria do Clube 28 de 
Maio trabalha em ações de curto 

prazo para resgatar os valores 
essenciais do clube e anunciou 

medidas de revitalização e 
de ampliação do número de 

associados já para a próxima 
temporada

Fotos - Marcos Demeneghi
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Muitos proprietários se perguntam “por que 
o meu imóvel não vende?” e primeiramente a 
coisa certa a se fazer é procurar um especialista 
no assunto, o corretor imobiliário, pois ele irá 
avaliar as características do imóvel, o valor 
de mercado entre outras formas de melhor 
apresenta-lo ao ramo imobiliário.

Entretanto a espera entre anunciar e vender 
um imóvel às vezes pode ser longa e cansativa, e 
isso pode ocorrer por diversos fatores.

O valor do imóvel é um item muito 
importante, pois é um fator decisivo na venda 
do mesmo, valores errados é a maior barreira na 
hora de receber interessados.

O apego emocional faz com que alguns 
proprietários elevem ao valor de mercado, e 
um preço acima do mercado pode acabar com 
potenciais  compradores. 

Por isso é muito importante que um 
profissional do mercado imobiliário, o corretor/
avaliador, faça uma avaliação do imóvel para que 
o valor de venda fique dentro da realidade da 
região onde está localizado.

O anuncio também é de extrema relevância, 
e um anuncio errado pode acabar sim com 
possíveis interessados, é através do anuncio 
que ira ser despertado o interesse de possíveis 
compradores, sendo assim, eles precisam saber 
que a casa X esta a venda. 

Devem-se colocar em destaque todas 
as características importantes, tais como 
localização, numero de cômodos, se existem ou 
não área externa, se há área de lazer, vagas de 
garagens, entre outras particularidades.

Outras razões pelas quais o seu imóvel não 
esta vendendo pode ser a falta de manutenção, 
pois ao se entrar em um local com sinais de 
deterioração, como rachaduras, marcas de 
umidade ou mofo, causa uma má impressão de 
imediato. Por conta disso, concertar vazamentos, 
rachaduras e realizar pequenos reparos são 
essenciais para causar uma boa impressão nos 
possíveis compradores.  

Outro fator importante a ser observado é a 
documentação de o imóvel, caso tiver alguma 
pendencia deve ser feito a regularização 
necessária. Isso vai dar a segurança que o 
comprador necessita para futura transferência 
do imóvel.

Portanto deve-se contatar um Corretor 
Imobiliário para vender o imóvel desejado de 
forma segura, pois uma venda envolve muitos 
fatores, tais como planejamento e experiência, 
que podem contribuir para aumentar as chances 
de venda.

Por que meu imóvel não vende?

IMOVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 23°
15°

8 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

21°
11°

2 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

19º
7°

0 mm

MÍN.

2/10/2021 - 14h

1° Prêmio -  4.620
2° Prêmio -  7.357
3° Prêmio -  4.144
4° Prêmio -  5.760
5° Prêmio -  8.032
6° Prêmio -  4.854

2/10/2021 - 18h

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

Nova
6/10 a 12/10

Ampla 
casa localizada 

na Rua 7 de 
setembro, 
próximo a 

rótula da Av. 
Getúlio Vargas, 

contendo:
Hall de entrada;  Lavabo;  Escritório;  Sala;  

Varanda;  Cozinha;  Sala de TV;  Duas suítes e 
dois dormitórios;  4 banheiros sociais;  Área de 

despensa;  No sub-solo contém garagem para 02 
carros;  Amplo salão de festas;  Churrasqueira;  2 

dormitórios;  Lavanderia;  Banheiro.
Metragem do terreno 607,05 m2.

Para mais informações nos contate pelo:  
(55) 9.9626-7345

O curioso padroeiro 
da cidade

RELIGIOSIDADE

Hoje, 2 de outubro é o dia dos Santos Anjos da 
Guarda, que aliás é o padroeiro da Diocese, da Pa-
róquia da Catedral e do município de Santo Ângelo. 
Segundo Pe. Rosalvo Frey, único município do Brasil 
com esse padroeiro.

No Centro da Catedral um anjo esculpido em pe-
dra Grês lembra aos moradores e visitantes a devo-
ção mantida pela Igreja Católica. Também há uma 
representação de anjo no pórtico, no lado sul da Pra-
ça Pinheiro Machado que está relacionado aos povos 
Missioneiros, anteriores ao período colonial.

Leia o que diz padre Rosalvo sobre o significado 
do Anjo da Guarda. 

“Anjo lembra amor e carinho, afeto e ternura. 
Lembra delicadeza e suavidade, bondade, inocên-
cia e pureza. Lembra tudo que é bom. Lembra o 
próprio Deus. Lembra nossos pais, nossa família, 
nossos amigos. Puro encanto! No nosso dia a dia, o 

Anjo é lembrado, invocado por todos, crentes e até 
não crentes. Lembra o Deus-amor que nos acom-
panha: a vida, o bem, a paz, a alegria, proteção e 
cuidado. Isso e muito mais expressamos ao invocar 
o seu nome ou quando qualificamos positivamente 
alguém que amamos”. Rosalvo Frey

FESTA DO ANJO DA GUARDA
Atos de fé e de integração festiva estão sendo rea-

lizados nesta semana pelos católicos da paróquia da 
Catedral. Hoje, dia 2, cerá celebrada uma missa com 
início às 15h30min com o tema saúde. A Missa Sole-
ne dos Santos Anjos com presença do Bispo D. Liro 
Meurer será no domingo, dia 03, às 9h. 

A tradicional quermesse com comercialização de 
alimentos e um bazar com produtos doados pela Re-
ceita Federal estarão abertos a participação de toda 
a comunidade no sábado e domingo. 

Minguante
29/9 a 5/10
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Oral Unic 
Implantes 
inaugura 
a unidade 
137 em 
Santo 
Ângelo

“Hoje estamos inaugurando 
a unidade 137 da Oral Unic Im-
plantes em Santo Ângelo e até o 
final do ano serão 340 unidades 
vendidas” informou o sócio pro-
prietário e um dos investidores, 
André Nunes. O espaço de aten-
dimento possui 380 m², com 
centro cirúrgico, ampla recep-
ção, sala de espera, raio ‘x’ pano-
râmico e todos os consultórios 
disponibilizam equipamentos de 
última geração. A nova unidade 
está localizada na Rua Marechal 
Floriano, 1734, centro da cidade. 

“Vamos trazer uma odonto-
logia diferente para Santo Ân-
gelo e vou dar o meu melhor, 
quero agradecer os investidores 
e dizer que tenho pessoas muito 
especiais ao meu lado”, afirmou 
o diretor clínico da unidade, 
Augusto Dartora. Ao expressar 
o orgulho e satisfação que sen-

tia naquele momento, lembrou-
-se do avô que possui 50 anos 
de odontologia, pois realiza um 
sonho de vida ao participar do 
projeto, espaço pensado nos mí-
nimos detalhes para acolher a 
comunidade. 

Embora a Oral Unic realize 
todos os procedimentos odon-
tológicos que o paciente neces-
sita, desde restaurações, proce-
dimentos de estética orofacial, 
como lentes de contato dental, 
ortodontia, alinhadores invisí-
veis, botox, bichectomia, entre 
outros, abre suas portas em San-
to Ângelo para disponibilizar 
uma infraestrutura única e es-
pecializada em implantodontia. 

Acolhimento, precisão no 
diagnóstico e segurança no 
atendimento clínico, são alguns 
princípios seguidos pela fran-
quia, e declarados por Augusto 

Dartora. “Temos condições de 
providenciar todos os tipos de 
exames e estamos estruturados 
com 4 consultórios e 1 centro 
cirúrgico devidamente equipado 
com monitor cardíaco, oxíme-
tro e ventilação mecânica, salas 
confortáveis de pré e pós-ope-
ratório”, conclui. Toda a infra-
estrutura da clinica está voltada 
para ofertar mais conforto para 
o paciente no atendimento, in-
clusive com a possibilidade de 
contratação de um anestesista 
nos procedimentos mais com-
plexos.

São sócios os empresários 
Brunno Scharrenbroich Simão, 
Cláudio Scharrenbroich Simão, 
Elisa Schuler de Paula Bohnen, 
Frederico de Oliveira Nicolau, 
Grazielli Splendor Biguelini, Lu-
cas Gustavo de Maria, Walter 
Mendes e Fábio Paese.

EMPREENDEDORISMO

A Oral Unic Implantes expande a atuação no Rio Grande do Sul ao inaugurar, na última quarta-feira, dia 29, a 
unidade de número 137 no município de Santo Ângelo. A fita simbólica foi cortada pelo diretor clínico, Augusto 
Dartora. Acompanhado pelos sócios proprietários, familiares, convidados especiais, pela equipe de trabalho 
e inclusive o padre da cidade, que abençoou o local, fez um brinde ao sucesso do novo empreendimento que 
pretende oferecer para os moradores uma experiência única na área da odontologia

A Franquia Premium Oral Unic Implantes está presente em mais 145 cidades, em Santo Ângelo na Rua Marechal Floriano 1734
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A retomada do 
Clube 28 de Maio

“Vamos resgatar o status de 
referência em lazer, esporte e 
eventos que fazem parte da his-
tória do Clube”, afirmou Roberto 
Tessele. O presidente argumentou 
que além de gerir os recursos dos 
associados de modo que revertam 
na qualificação dos espaços da 
sede, pretende trabalhar com a 
equipe para fortalecer a credibi-
lidade, tendo em vista um longo 
período de pandemia que modifi-
cou os ânimos dos associados.

“Já no dia 12 de outubro que-
remos abrir os portões do Clube 
para as famílias. Vamos fazer um 
evento alusivo ao dia das crianças 
e disponibilizaremos uma infraes-
trutura de diversão para recebê-
-las, brinquedos, pipoca, picolé, 
entre outros detalhes”. 

A campanha de ampliação do 
quadro social é outra ação acerta-
da com a nova diretoria. A cam-
panha iniciou em 1º de outubro 
e nesta nova modalidade de as-
sociação os interessados pagam 
uma taxa de adesão de R$ 300,00 
e inicia com as mensalidades. Es-
tará disponível ainda um plano 
individual com mensalidade dife-
renciada. 

O presidente anunciou tam-
bém a data de abertura da tempo-
rada de verão 2021/22 para o dia 
15 de novembro e mais detalhes 
sobre esta data, serão informados 
aos associados posteriormente.

O Clube 28 de Maio terá um 
domínio próprio que estará acessí-
vel na internet no seguinte endere-
ço: www.clube28demaio.com.br. 

No site o associado poderá buscar 
mais informações e interagir com 
a diretoria. Roberto também con-
vidou a comunidade a conhecer 
as redes sociais do clube no Face-
book e Instagram. 

O Clube foi fundado em 28 de 
maio de 1926, possui uma área 
aproximada de 8 hectares que 
pode ser acessada pela ERS 218 
e está localizada a cerca de três 
quilômetros do centro de Santo 
Ângelo. Lá é possível encontrar  
generosas árvores nativas com-
quiosques e churrasqueiras rus-
ticas. A infraestrutura permite a 
prática de esportes como nata-
ção, tênis, futebol, futevôlei, bo-
cha, beach tennis e a equipe que 
preside o clube organiza um dos 
maiores torneios de Tênis do sul 
do país, que é Mercosul Open de 
Tênis.

Um dos diferenciais do Clu-
be na área da prática esportiva 
é a piscina térmica que permi-
te a prática da natação, tanto 
no verão, quanto no inverno,  
possui um sauna e também sa-
lão de eventos. Roberto Tessele 
afirmou que nesta gestão ainda 
será realizada a revitalização 
deste espaço, pois com a queda 
dos índices de contaminação da 
pandemia, deve voltar a ser refe-
rência na realização de eventos 
sociais.

A sede possui ainda três cam-
pos de futebol com gramado e 
uma quadra de futebol de areia. 
Seis quadras de tênis, uma qua-
dra coberta e um “Campo 11”. 

LAZER E ESPORTE

Presidente do Clube 28 de Maio  Roberto Tessele

Foto: Marcos Demeneghi

A nova diretoria do Clube 28 de Maio trabalha em ações de curto prazo 
para resgatar os valores essenciais da entidade. Com 95 anos de história 
está sob a direção de Roberto Tessele, que anuncia  medidas de revitaliza-
ção e de ampliação do número de associados já para a próxima temporada
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A ação Dia de Campo Limpo foi criada pelo 
INPEV (Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias) e reforça a conscientização 
da comunidade para o descarte correto deste tipo 
de material usado para estocar agrotóxicos. Visa 
também estimular a reflexão sobre a importância 
da conservação do meio ambiente e o papel que 
cada ator social pode desempenhar nesse esforço 
que movimenta os elos da cadeia produtiva rural 
(agricultores, fabricantes de defensivos agrícolas 
e canais de distribuição, com apoio do poder pú-
blico) para a destinação correta de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas (agrotóxicos), entre 
outros.

Em Santo Ângelo, a iniciativa é liderada pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Condema), Emater, empresa Jerivá 
Embalagens e da Associação das Revendas de De-
fensivos Agrícolas de Santo Ângelo e Região (Pre-
servar).

O secretário municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano, Francisco da Silva Me-
deiros, destaca que a responsabilidade ambiental 
é compartilhada por todos os envolvidos para que 
não haja impacto ambiental. 

A Jerivá Embalagens fará o recolhimento na 
região conforme cronograma estabelecido (veja ao 
lado). As equipes estarão percorrendo as princi-
pais sedes comunitárias rurais para coletar junto 
aos agricultores recipientes de defensivos agríco-
las utilizados nas propriedades. Produtores po-
dem levar suas embalagens nas sedes e entregam 
com o documento de comprovação da origem da 
compra e ganham a certificação de entrega.

Em junho de 2019 foi realizada ação semelhan-
te resultando no recolhimento de dez mil emba-
lagens, um volume considerado muito expressivo.

Dia do Campo Limpo 

UTILIDADE PÚBLICA

De 4 a 13 de outubro será realizada em Santo Ângelo a ação denominada Dia do Campo 
Limpo e tem como objetivo promover a conscientização quanto ao descarte correto dos reci-
pientes de agrotóxicos. A empresa Jerivá Embalagens fará o recolhimento na região conforme 

cronograma divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Fotos - Fernando Gomes

SEGUNDA, 4
8h30min- Lajeado Cerne

14h- Cristo Rei
TERÇA, 5

8h30min- Restinga Seca
14h- Rincão dos Roratto

 QUARTA, 6
8h30min-Buriti

14h-Atafona
 QUINTA, 7

8h30min- Três Sinos
14h- São Pedro/Distrito União

SEXTA, 8
8h30min- Distrito Sossego

14h- Santa Rita
QUARTA, 13

8h30min- Rincão dos Mendes
14h- Rincão dos Meotti
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O prefeito Jacques Barbosa participou na 
manhã de quinta-feira, dia 30, de uma reunião 
com os membros da direção do Hospital Santo 
Ângelo (HSA). Na oportunidade, foram apre-
sentados dados referentes a gestão da casa de 
saúde e discutidos projetos em parceria com o 
Município.

Jacques elogiou a disponibilidade de diálo-
go por parte da direção do hospital e reforçou 
o apoio que o Governo Municipal presta para a 
casa de saúde que é referência regional. O repas-
se mensal feito pelo Governo Municipal ao HSA 
em compra de serviços ultrapassa os R$ 530 
mil. Além disso, o Município tem sido parceiro 
em outras iniciativas, especialmente na busca 
de recursos que beneficiem a casa de saúde.

O prefeito lembrou de iniciativas em que o 
Governo Municipal auxiliou, como a instalação 
dos painéis fotovoltaicos pela RGE, com inves-
timento de R$ 439 mil, cuja instalação deve ser 
concluída nos próximos dias e irá gerar uma 
economia altamente significativa na conta de 
energia elétrica. Também citou a revitalização 
da Rua Antônio Manoel, que foi feita a pedi-
do da direção do HSA. “Temos consciência da 
importância do HSA para a comunidade e não 
abrimos mão de auxiliar no que for preciso”.

A provedora Isabel dos Santos Câmera, a 
Mana, salientou que o grupo que está na dire-
ção do HSA trabalha com a máxima dedicação 
para que o atendimento seja prestado da melhor 

forma possível, apesar das dificuldades e com-
plexidades do setor. Agradeceu a disponibilida-
de do prefeito Jacques em ouvir e auxiliar nas 
demandas do HSA.

Em nome da provedoria do HSA, o segundo 
secretário Jairo Fernandes da Silva, apresentou 
detalhes da gestão. Segundo ele, todas as deci-
sões são aprovadas pelos membros do colegiado 
formado por voluntários que doam seu tempo 
para administrar a casa de saúde.

ASFALTO
Jacques e a direção do HSA ainda trataram a 

respeito do asfaltamento da área interna de es-
tacionamento, especialmente na entrada e saída 
das ambulâncias. Por se tratar de uma entidade 
privada, é preciso observar os requisitos legais 
para a obra. “Se fosse só pela nossa vontade, já 
teríamos feito, mas temos que seguir a lei”, fri-
sou o prefeito. Algumas alternativas estão sendo 
discutidas.

PRESENÇAS
Participaram do encontro, o secretário mu-

nicipal de Saúde, Flávio Christensen;  os vere-
adores Rodrigo Flores (PDT) e Carlos Alberto 
Gonçalves (PRTB); o segundo tesoureiro do 
HSA, Fábio Schmitt; diretor técnico Renato Sal-
zano; Gelson Schneider, administrador da GV 
Consulting e Claudinei Valim dos Santos, dire-
tor da GV Consulting. 

Jacques Barbosa participou na manhã de quinta-feira, dia 30, de café da manhã com a direção do Hospital Santo Ângelo

Prefeito reforça apoio do 
Governo Municipal ao HSA

SAÚDE

Foto -Fernando Gomes
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O Brasil que eu quero não é um gigante ador-
mecido mas um gigante pela própria natureza, 
que abre seus braços para todos os brasileiros 
indistintamente. Um gigante que acolhe, que re-
cebe, que liberta, que nutre, que acalenta, que 
faz com que todos os seus habitantes tenham 
acesso a tudo que necessitam para viveverem 
uma vida digna. Quero um Brasil livre em to-
dos os sentidos onde a natureza continue exu-
berante, bela, protegida e rica proporcionando 
sombra, repouso e tranquilidade aos pássaros, 
às pessoas e a todos os seres vivos que precisam 
dela para terem melhor qualidade de vida.

Quero um Brasil sem politicagem mas que 
tenha uma política correta e voltada aos inter-
esses da nação, que tenha muitas siglas par-
tidárias, todas com o intuito de privilegiar os 
direitos e a luta por uma democracia real e vol-
tada ao bem de todas as pessoas, independente-
mente de suas filiações partidárias, respeitando 
àqueles que não se filiam a partidos mas que são 
cidadão brasileiros e carentes de uma boa ad-
ministração; que reverencie o passado mas com 
olhos voltados ao presente e ao futuro visando 
uma terra gigante não pelo seu tamanho e, sim, 
por seus feitos, suas glórias, sua riqueza sem 
fim, sua capacidade de sobrevivência sem a ne-
cessidade de sentir-se atrelado e dependente de 
outros países; que seus governantes possam ter 
o controle sobre suas ações e de seus compan-
heiros evitando desperdícios e desvios de verbas 
que seriam para o bem da nação, na qual a igual-
dade seja conquistada com braço forte.

Um Brasil de amor eterno com a flâmula 
verde e amarelo, azul e branco, representando 
tudo o que os brasileiros precisam. Com um céu 
estrelado e resplandescente de luz, com uma 
mata exuberante sem invasores a destruí-la, 
com as águas límpidas e transparentes a correr 
de suas nascentes até encontrarem outras águas, 
sempre com vida em abundância; com seu solo 
preservado e com todas suas preciosodade pro-
tegidas. Com o branco que representa a paz sen-
do um estandarte à vida e à alegria de ser parte 
dessa terra de amor e de esperança, amor que 
inflame o coração de cada brasileiro em defesa 
do seu território que já foi o florão das Américas, 
iluminado ao sol do novo mundo.

O Brasil que eu quero é uma terra sem males, 
uma terra amada por todos os que aqui nascer-
am e vivem. Um Brasil que desperte os sonhos 
de liberdade, de luta, de verdade, de coragem, de 
civismo e, principalmente, de lealdade e patriot-
ismo. Que reconheçamos, nesta Pátria amada, a 
mãe gentil que temos e que precisamos resgatá-
la da ganância, do desamor, do descrédito, da ig-
norância e voltarmos aos seus braços com amor 
filial e verdadeiro tendo a certeza de que, a nossa 
frente, se espelha uma Pátria amada e idolatrada 
por todos nós, seus filhos brasileiros.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

O BRASIL QUE EU QUERO
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo

Setembro Dourado:  Mês da Conscientização do Câncer Infantojuvenil

Sicredi inaugura primeiras agências no Espírito Santo

Aportuguesando

Amanhã, domingo, um dia depois do 
Santo Anjo da Guarda, Padroeiro da Diocese de 
Santo Ângelo, o Irmão Bruno Klein, há 75 anos 
marista, completará, com vida, lucidez e saúde 
plenas, noventa primaveras, cheias de jardins 
e pomares, entre os quais alguns espinhos nat-
urais, próprios da existência terrena. Em três 
de outubro de 1931, em Linha Tremônia, Cerro 
Largo, nascia um menino cujos pais – Vicente 
Klein e Hilda Kuhn Klein – deram-lhe na Cer-
tidão de Nascimento e na Pia Batismal Católica 
o nome de Bruno Klein.

Era colono e como colono em quinze 
anos não escorava enxada nem na enxada se 
escorava. Cumprido esse tempo na colônia, 
foi em 1946 ao Juvenato Sagrado Coração de 
Jesus, em Bom Princípio, depois ao Instituto 
Champagnat, em Porto Alegre, e em 1953-4, 
Postulado e Noviciado em Veranópolis. Iniciou 
o apostolado no Colégio Nossa Senhora da Con-
ceição em Passo Fundo, em 1957. Nesse ano, 
iniciou o curso de Letras Anglo-Germânicas 
na Universidade de Passo Fundo. Concluído, 
seguiu estudando sempre, fazendo cursos e 
mais cursos, entre os quais o de Pedagogia em 
Belo Horizonte; Liturgia no Rio de Janeiro; 
Espiritualidade no El Escorial, na Espanha; 
Mariologia em Roma; canto pastoral, música e 
regência em Porto Alegre. 

Aliás, em termos musicais, só para lem-
brar, dedicou-se ao instrumento harmônio, 
escaleta e violino. Continuou aperfeiçoando-se 
sempre mais no canto e na música no Instituto 
Champagnat, em Porto Alegre, onde formava, 
além de grupo maior, subgrupo de canto, em 
duetos e a quatro vezes, com os Irmãos Albino 
Pozzer, Atanásio Haupenthat, Egon Fritzen, 
Firmino Biazus, Bertino Hartwig, Dionísio 
Sfredo e Paulino Schneider. No Instituto Cham-
pagnat, uma verdadeira oficina de música, teve 
contato com muitos corais, no só com o do Colé-
gio Rosário, mas com muitos outros de Porto 
alegre e de cidades da região.  

Trabalhou no Juvenato de São Bento do 

Sul, em Santa Catarina; em Getúlio Vargas, de 
59 a 64, como professor de música, e no Esco-
lasticado de Santa Maria. Nas Casas de For-
mação em várias cidades, entre outras, na de 
Santo Ângelo e na de Lajeado. Participou, como 
regente e cantor, de vários festivais de coros no 
Estado e em tertúlias nativistas de Santa Ma-
ria. É regente de coral e cantor da Catedral de 
Santo Ângelo desde 2016, substituindo Mário 
Steffens, este criador do coral e dele regente por 
quase 50 anos, falecido em 2016.

Assim, registram-se neste curto espaço e 
não nesta página inteira, pelo menos numa pá-
gina inteira, apenas esses lances da vida e obras 
do Irmão Bruno Klein, autor de letras e músicas 
de dezenas de hinos de municípios e de colégios 
das Missões, inclusive de romarias, entre as 
quais, da Diocese de Santo Ângelo e da Diocese 
de Santa Maria. Irmão Bruno Klein, parabéns 
mil dos santo-angelenses e diocesanos pelas 90 
primaveras, também dos membros do Movi-
mento Champagnat da Família Marista, com 
sede na Casa Marista de Santo Ângelo, do qual 
o senhor é o coordenador.

O Sicredi segue com seu projeto de expansão no 
território nacional e marca sua chegada ao Espírito 
Santo com a inauguração de duas agências na cidade 
de Colatina, noroeste do estado, com população de 
mais de 120 mil habitantes. 

O início das operações ocorreu dia 27, segunda-
-feira e com isso, a instituição passa a estar presente 
em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, ofe-
recendo mais de 300 produtos e serviços financeiros 
para seus associados no campo e na cidade.

A iniciativa está em linha com a estratégia do Si-
credi de estar próximo das comunidades, prestando 
atendimento consultivo, contribuindo para o desen-
volvimento socioeconômico local. A expectativa é de 
que, até o final do ano, o Sicredi esteja presente em 
seis municípios do Espírito Santo: Colatina, Linha-
res, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, Marataízes 
e na capital Vitória, totalizando nove pontos de aten-
dimento no Estado.

A Cooperativa Sicredi União RS/ES é uma das 
cinco cooperativas singulares que passam a atuar 

também no Estado do Espírito Santo. A Cooperativa 
estará presente em 22 municípios da região sul do 
estado capixaba. Neste ano está previsto a inaugu-
ração de duas agências em Cachoeiro de Itapemirim 
e uma agência em Marataízes, sendo que em Cacho-
eiro de Itapemirim foi inaugurado um escritório de 
negócios junto à Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços (ACISCI) no dia 14 de setembro.

A EXPANSÃO...
Pioneiro no segmento de cooperativismo de cré-

dito no Brasil, o Sicredi tem investido na expansão 
da rede de atendimento. Em 2020, foram 150 inau-
gurações em todo o Brasil e para este ano são previs-
tas mais de 200, com um investimento aproximado 
de R$ 200 milhões. Atualmente, está presente em 
mais de 200 municípios do Brasil onde é a única ins-
tituição financeira atuante, com mais de 30 mil cola-
boradores. Além de Colatina, o Sicredi está presente 
em mais de 1,5 mil cidades brasileiras, com mais de 
2 mil agências.

Noventa Primaveras do 
Irmão Bruno Klein

Artur Hamerski
artur.hamerski@hotmail.com
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