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NOTAS

         
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 23°
14°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

22°
11°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

21º
13°

32 mm

MÍN.

5/10/2021 - 14h

1° Prêmio -  7.291
2° Prêmio -  7.185
3° Prêmio -  9.066
4° Prêmio -  9.441
5° Prêmio -  1.284
6° Prêmio -  4.267

5/10/2021 - 18h

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

Crescente
13/10 a 19/10

Nova
6/10 a 12/10

Concurso elegerá o 
mascote do Canto 

Missioneiro

Festival Legado da 
Canção Gaúcha terá 

final no sábado

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de 
Santo Ângelo lançou um concurso para a escolha do 
mascote do Festival Canto Missioneiro da Música 
Nativa. As inscrições estão abertas para estudantes 
do 4º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do 
Ensino Médio, matriculados em escolas da redes 
pública e privada de Santo Ângelo. O regulamento e 
a ficha de inscrição podem ser acessadas no endere-
ço eletrônico: https://pmsantoangelocultura.abase.
com.br.

Os participantes devem apresentar imagens/
desenhos originais do mascote e o nome do mes-
mo.  O desenho e o nome do mascote devem estar 
relacionados a música nativa, arte, história e cultura 
de Santo Ângelo ou de aspectos que representem as 
Missões e Santo Ângelo, tais como a Catedral Ange-
lopolitana ou ao índio guarani.

Cada aluno pode inscrever um desenho. Não 
é cobrada taxa de inscrição. As inscrições estarão 
abertas até 29 de outubro. O julgamento da comis-
são avaliadora será no dia 5 de novembro. O resulta-
do será divulgado no dia 9 de novembro. A entrega 
da premiação será no dia 12 de novembro, no audi-
tório do Centro Municipal de Cultura.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados 
nos desenhos e nos nomes serão premiados com 
troféus. Também receberão troféus os professores 
orientadores e as escolas dos alunos premiados.

O desenho e nome escolhidos estarão autoriza-
dos a serem utilizados na divulgação do Canto Mis-
sioneiro.

No próximo sábado (9) será realizada a grande 
final da primeira edição do Festival Legado da Can-
ção Gaúcha. O evento tem disputa em três catego-
rias: Mirim: de 5 a 12 anos completos; Juvenil: de 
13 a 17 anos completos e Sênior:  18 a 25 anos com-
pletos.

A final será transmitida ao vivo, com início às 19 
horas, no canal do Festival no Youtube e na página 
do evento no Facebook. 

Os participantes  enviaram vídeos com suas in-
terpretações para a comissão organizadora. Foram 
selecionados seis concorrentes em cada categoria. 

A premiação será de R$ 500,00 e troféu para os 
primeiros colocados; R$ 300,00 e troféu para os se-
gundos colocados e R$ 200,00 e troféu para os ter-
ceiros colocados de cada categoria. Os jurados são 
Cristiano Fantinel, Analise Severo e Jean Kirchoff.

Mestrado em Gestão Estratégica 
da URI já recebe inscrições

ENSINO

O Programa de Pós-graduação em Gestão Estra-
tégica de Organizações – Mestrado Profissional da 
URI Santo Ângelo abriu Edital para o processo se-
letivo para ingresso no referido curso, destinado a 
portadores de diploma superior em Administração 
e áreas afins.

Com área de concentração em Gestão de Organi-
zações e Desenvolvimento, o curso oferece duas li-
nhas de pesquisa: Estratégias Organizacionais; Ino-
vação, Organização Social e Desenvolvimento.

A inscrição pode ser feita entre 5 de outu-
bro de 2021 e 23 de fevereiro de 2022, no site 
http://200.203.104.141/mestradogestao/, com taxa 
de R$ 94,80, a ser paga por meio de boleto ou em 
nome da FuRI na Caixa Federal agência 504, opção 
003, conta corrente 125-7 ou ainda diretamente na 
tesouraria da URI (prédio 20).

A homologação das inscrições será disponibili-
zada no site do Programa no dia 25 de fevereiro e 
o processo seletivo será realizado em duas etapas: 
Análise do pré-projeto de pesquisa e currículo Lattes 
dia 3 de março; Entrevista e exposição do pré-proje-
to de pesquisa dia 4 de março, via google meet, em 
horários previamente agendados.

O resultado da seleção será divulgado dia 8 de 
março no site do Programa, as matrículas serão fei-
tas dias 9, 10 e 11 de março e as aulas terão início 
dia 11 de março. Interessados na concessão de in-
centivos financeiros, devem consultar o Edital nº 

005/2021 do Programa, disponível no site da URI 
Santo Ângelo.

Mais informações: telefone (55) 3313-7942, e-
-mail: mestradogestao@san.uri.br. 

MESTRADO EM ENSINO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO

O Programa de Pós-graduação em Ensino Cien-
tífico e Tecnológico- Mestrado Profissional da URI 
Santo Ângelo tornou público Edital referente ao pro-
cesso seletivo para ingresso, destinado a portadores 
de diploma de curso superior em Matemática, Física, 
Química, Biologia, Informática, Engenharia e áreas 
afins.

Com área de concentração em Ensino de Ciências 
e tecnologias, o curso oferece duas linhas de pesqui-
sa: Formação de Professores e Políticas de Educação 
em Ciências, Saúde e Tecnologias; TIC’s e Práticas 
Educativas em Ciências, Saúde e Tecnologias.

A inscrição pode ser feita no período de 5 de outu-
bro de 2021 a 23 de fevereiro de 2022, no site http://
srvapp2s.santoangelo.uri.br/sites/mestradoect/, 
com taxa de R$ 94,80 a ser paga por meio de boleto, 
em nome da FuRI na Caixa Federal, agência 0504, 
opção 003, conta corrente 125-7 ou diretamente na 
tesouraria, no Câmpus da URI (prédio 20).

A homologação das inscrições será disponibili-
zada no site do programa dia 25 de fevereiro: www.
santoangelo.uri.br/mestradoect.

Foto - Divulgação URI
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Foto - Guilherme Santos, Assessoria PMPOA

A história e 
o patrimônio 

Jesuítico/
Guarani em 

evidência no 
legislativo 

estadual 

TURISMO

O Projeto de Lei que cria o “Pro Missões” está 
apto para ser votado na Assembleia Legislativa 

e coloca o tema Missões Jesuítico Guarani em 
evidencia no Estado. 

A PL 517/2019 – que cria o Progra-
ma Estadual de Apoio e Fomento às 
Atividades de Valorização e Resgate 
Histórico das Missões Jesuítico Guara-
ni – ‘PRÓ-MISSÕES’ passou pela CCJ- 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul no dia 27 de setembro. 

Segundo o entusiasta desta lei, 
Álvaro Theisen, que lidera o Grande 
Projeto Missões, esse foi um impor-
tante passo para aprovação deste pro-
jeto que deve seguir para discussão no 
plenário. Theisen acredita que o “Pro 
Missões” facilitará projetos específicos 
para esta temática a partir da compen-
sação de ICMS. 

A ideia é valorizar o patrimônio, a 
história e a cultura com vistas ao de-
senvolvimento do turismo nos municí-
pios que possuem alguma ligação com 
a história jesuítico/guarani, que nos 
argumentos encaminhados aos parla-
mentares, compreende cerca de 90% 
do território gaúcho. 

A CCJ - Comissão de Constituição 
e Justiça analisa a constitucionalida-
de do projeto, o mérito, ou seja, se o 

projeto é interessante ou não. Como as 
demais Comissões, ela também analisa 
a admissibilidade (se um projeto pode 
ou não ser admitido para discussão).  

“Caso a lei continue avançando e 
seja sancionada, temos a possibilidade 
de um volume de apoio na ordem de 
R$ 200 a 300 milhões em um período 
de 10 anos. Nunca houve investimen-
tos neste montante na história, será 
sem dúvidas a mudança do turismo 
missioneiro” declarou Álvaro ao rece-
ber a notícia de aprovação na CCJ, no 
dia 27 de setembro.

Theisen também encaminhou aos 
parlamentares um dossiê no qual re-
vela que a comunidade gaúcha identi-
ficou cerca de 80 projetos passíveis de 
valorização da história e do patrimônio 
missioneiro e do turismo. Tanto a so-
ciedade civil, iniciativa privada, quanto 
atores da área política revelam a escas-
sez de recursos financeiros direciona-
dos para o turismo das Missões, ainda 
que, é nesta região que está localizado 
o único patrimônio da humanidade de-
clarado pela UNESCO no Rio Grande 
do Sul.

1- Revitalização dos sítios arque-
ológicos existentes no Rio Grande 
do Sul relacionados com a temática 
missioneira

Nota: Ênfase aos sítios arqueo-
lógicos que compõe o Parque His-
tórico Nacional das Missões pois há 
muitas estruturas nestes locais que 
necessitam atenção 

2 – Ampliação das atrações tu-
rísticas referentes ao tema missões 
no sentido de atrair e reter mais tu-
ristas no Estado

3 – Estruturar os museus relacio-
nados com o tema e transformar em 
uma atração turística (atualmente 
há mais de 40 museus e locais com 
acervo missioneiro no Rio Grande 
do Sul)

4 – Potencializar e qualificar o 
ensino do tema das missões jesuí-
tico-guarani e contribuir para a dis-
seminação do conhecimento entre 
a população do Rio Grande do Sul 
e do Brasil 

5 – Identificar, definir ações e 
preservar todos os locais no territó-
rio do Rio Grande do Sul onde hou-
ve atividade relacionada às Missões 
Jesuítico-Guarani (capilaridade das 
atrações)

6 – Aumentar a quantidade de 
turistas anuais na região missionei-
ra dos atuais 80 mil para 1 milhão 
em um período de dez anos viabili-
zando economicamente a cadeia de 
turismo deste segmento

7 – Proteger/preservar a cultura 
guarani

8 – Implantar o Plano Missões 
20-30 que visa planejar e estruturar 
as ações de desenvolvimento da 
temática missioneira para os próxi-
mos dez anos. 

9 – Criar um ambiente de ino-
vação e de empreendedorismo na 
região para o desenvolvimento de 
projetos de turismo na temática 
missioneira de forma sustentável e 
perene.

ALGUMAS METAS DEFINIDAS EM TORNO DO TEMA

Departamento de Turismo das Mis-
sões (DETUR) da Funmissões reuniu-
-se na última semana para definir es-
tratégias para o setor no ano de 2022. 
O Prefeito de Santo Ângelo defendeu 
a necessidade de qualificar os acessos 
asfálticos dos municípios e a efetiva 
ampliação do Aeroporto Regional Sepé 
Tiaraju. A reunião foi presidida pelo 
diretor do DETUR, José Roberto, pre-
feito de São Miguel das Missões. Nesta 
reunião foram debatidas as ações dos 
26 municípios missioneiros para a re-
tomada do setor no período pós-pan-
demia. 

Além do planejamento estratégico 

para o turismo, esteve na pauta da reu-
nião a apresentação de relatórios sobre 
os projetos para o setor que está sendo 
desenvolvido pelo SEBRAE; relato do 
jornalista e turismólogo, Carlos Au-
gusto Silveira Alves, que está prestan-
do consultoria aos 26 municípios da 
AMM; a participação da região no Fes-
turis; a adesão ao Selo Turismo Seguro 
nas Missões pelo Cadastur; o plano de 
marketing da Embratur; os planos de 
trabalho dos conselhos municipais de 
turismo; o Caminho das Etnias; Cami-
nho das Missões; o Programa Missões 
em Sala de Aula e o projeto Turismo 
4.0.

REUNIÃO ORGANIZADA PELO DETUR DISCUTE PLANEJAMENTO DO TURISMO MISSIONEIRO PARA 2022
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A destacada empresária LISANDRÉIA 
MUNARETO,  que comanda e com a sucesso 
a sua festejada loja SFERA - Moda Feminina, 
estreia idade nova hoje, dia 6, recebendo 
inúmeras manifestações carinhosas motivadas 
pelo transcurso da importante data, em 
especial de sua família e amigos. À querida 
amiga Lisandréia, parabéns, felicidades e 
sucesso sempre! Aliás, a Linsadréia acaba 
de retornar de São Paulo com as últimas 
novidades do mundo fashion. Sendo assim 
vale dar uma conferida de perto!

Foto: Bárbara Rigo HAPPY BIRTHDAY!
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A ORAL Unic Implantes - uma clínica ampla, muito bem estruturada e 
moderna que conta com as mais avançadas tecnologias do mundo 

da odontologia, foi inaugurada no dia 29 de setembro em torno de uma 
concorrida solenidade, seguida de um categorizado coquetel, momento 
em que as autoridades e convidados especiais tiveram a oportunidade de 
conhecer as belas instalações da bem montada clínica. Cabe salientar que 
a ORAL Unic Implantes é uma clínica especializada em implantodontia 
e com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato 

dental, ortodontia, alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre 
outros. A Oral Unic Implantes Santo Ângelo, está localizada na Rua 
Marechal Floriano, 1734. Na foto acima AUGUSTO DARTORA - dentista 
e diretor clínico e sua namorada ANDRESSA PORTELA (E), com os 
sócios e empreendedores FÁBIO e ELISA BOHNEN, MARLISE e ANDRÉ 
NUNES, GUSTAVO DA SILVA e GRAZIELLI SPLENDOR BIGUELINI, 
e WALTER MENDES - felizes com o sucesso da inauguração do novo 
empreendimento, a Oral Unic, em  Santo Ângelo.

ORAL UNIC IMPLANTES CHEGA EM SANTO ÂNGELO
Foto: Marcos Demeneghi
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

O Setembro Vermelho é celebrado em hom-
enagem ao Dia Mundial do Coração, que tem 
sua data oficial comemorada no dia 29 de se-
tembro. É uma época extremamente importante 
para discutir ainda mais sobre a saúde desse órgão 
tão importante para a vida. A prevenção é o mel-
hor caminho para evitar o aparecimento de doenças 
cardiovasculares, mas, para isso, é necessário que 
as pessoas tenham conhecimento sobre quais são 
os fatores associados ao aumento do risco, quais as 
doenças cardíacas que podem desenvolver e qual a 
importância dos hábitos alimentares, da atividade 
física e de um estilo de vida saudável.

Nos dias 25 e 26/09/2021 o LEO Clube Santo Ân-
gelo Universitário participou da II e-LEOpíadas do 
Distrito LEO LD-4 (Olimpíadas Online) sediada 
online pelo LEO Clube São Pedro do Sul com as 
modalidades de: GARTIC, QUIS, GINCANA DO 
GUGU, SOLETRANDO, LOL, STOP, WAR, VAL-
ORANT, QUIZ LIONS. 
O LEO Clube Santo Ângelo Universitário 
conquistou o Vice-campeonato Geral do 
evento.

Quer saber mais de nossas ações e CAMPAN-
HAS? Entre em nossas redes sociais:

Instagram: @leoclubeuniversitario;
Facebook: @LEOClubeUniversitario;

Twitter: @tweetaUni

O ato voluntário em prol da causa animal foi li-
derado pela presidente da ONG Pé de Pano, Cristi-
ne Peixoto, que hoje possui um abrigo para cavalos 
que sofreram maus tratos e tem um histórico de 
ações para promover o bem estar dos equinos em 
Santo Ângelo, e também por Lenir Jetske, que des-
de 2018 luta pela união das defensoras da causa e 
por mais ação do poder público no acolhimento de 
animais abandonados. 

A presidente da ONG Pé de Pano - SOS Cava-
lo Cristine Peixoto, percebe que a quantidade de 
animais abandonados revela uma situação fora do 
controle. “Hoje existem 350 cachorros albergados 
pelo município e ainda vários protetores voluntá-
rios que adotam ou cuidam cachorros e gatos em 
suas residências sem nenhum apoio”, argumentou 
Cristine.  A Pé de Pano, atualmente, alberga 14 ca-

valos e a presidente explica que já passaram pelos 
cuidados das voluntárias, 200 cavalos que sofreram 
maus tratos. 

Lenir Jetske é uma ativista independente, man-
tém uma página Adote a Causa Animal  Santo Ân-
gelo e incentiva a união de todas as ONGs que tra-
balham neste sentido. Percebe que o trabalho de 
cada ONG ainda é isolado e que a legislação, poder 
público e voluntários poderiam qualificar o traba-
lho se houvesse mais união.

Em 2018 foram abandonados sete cães com me-
nos de dois meses em no seu terreno, com aquela si-
tuação e sem o apoio do poder público, Lenir revela 
que percebeu o preconceito, o descaso e dificuldade 
de achar uma solução para o caso, desde então, per-
cebeu que algo deve ser feito para contribuir com a 
causa animal e a aplicação da legislação.

CAUSA ANIMAL

Ativistas realizam ato de conscientização no Dia Mundial dos Animais, 4 de 
outubro. Na Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo distribuem informações 
sobre a legislação vigente nas esferas municipal, estadual e federal, divulgam 
os artigos e códigos que tratam sobre a proteção dos animais e reforçam a ideia 
de que as pessoas podem contribuir com a redução dos índices de abandono ao 
realizarem a adoção responsável. 

O direito dos animais 
motiva ação de 
panfletagem no dia 
mundial dedicado a eles 

A data do Dia Mundial dos Animais possui rela-
ção com o dia de São Francisco de Assis (conhecido 
como “protetor dos animais”). Os atos realizados no 
dia 4 de outubro ganharam força a partir de 1978, 
quando a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) criou tam-
bém a Declaração Universal dos Direitos dos Ani-
mais. A declaração reforça que os animais têm di-
reito à proteção e respeito por parte do ser humano.

A panfletagem realizada na Praça Pinheiro Ma-
cho foi um momento educativo de conscientização. 
Pois na opinião de Cristine Peixoto existe legislação 
de defesa, mas muito pouco se aplica. 

Durante o ato as ativistas realizaram um bre-
chó para auferir renda em prol da causa animal. Os 
recursos são utilizados para a compra de ração, in-
sumos diversos utilizados no acolhimento dos ani-
mais. 

O DIA MUNDIAL DOS ANIMAIS 

Foto: Marcos Demeneghi

Além da panfletagem foi realizado um Brecho solidário para contribuir com insumos usados nos cuidados de animais abandonados



7Quarta-feira, 6 de outubro de 2021

OUTUBRO ROSA

Subseção da OAB oferece 
mamografias gratuitas em 
outubro através da CAA/RS 
Durante o Outubro Rosa, mês internacional de prevenção ao câncer de mama, 
parceria entre a OAB/Santo Ângelo, CAA/RS e Unimed Missões beneficia advoga-
dos (as) em dia com anuidade

COMO 
FUNCIONA

Os interessados e beneficiários do ser-
viço deverão retirar um voucher que dá 
direito ao exame na Sede da Subseção da 
OAB Santo Ângelo (Av. Brasil, 1428 - (55) 
3312.6399 - E-mail: oabsantoangelo@
oabsantoangelo.org.br) e depois procurar 
a Unimed Missões para agendamento do 
exame pelo telefone 3312-0700.

Mais uma vez, a campanha Outubro 
Rosa da Subseção da OAB oferece exames 
através de parceria entre a Caixa de As-
sistência dos Advogados do Rio Grande 
do Sul (CAA/RS) e a Unimed Missões. 

O acordo está possibilitando que ad-
vogados, advogadas e dependentes pos-
sam realizar mamografias gratuitas na 
Unimed Missões. Nesta semana, o dele-
gado da  CAA/RS, Marcelo Roberto da 
Silva, a secretária-geral adjunta, Car-
la Luciano Kitzmann e a Presidente da 
Subseção de Santo Ângelo, Lêda Regina 
Moraes Roberto estiveram reunidas com 
o gerente de negócios do Hospital da Uni-
med Missões Lisandro Rodrigo Grassel e 
com a Coordenadora do setor de Diag-
nóstico por Imagem da Unimed Missões, 
Lisiane Batista Maciel para marcar mais 
este início da parceria especial durante o 
Outubro Rosa. 

“Estamos muito contentes em cele-
brarmos esta nova parceria. A preven-
ção é de extrema importância e os exa-
mes precoces salvam vidas”, comentou a 
Presidente Lêda. Ela explicou ainda que 
o serviço será oferecido para advogados 
e advogadas em dia com a anuidade da 
OAB. Estendido também para os depen-
dentes, os exames serão custeados pela 
CAA/RS.

Representantes da OAB, da Unimed Missões, e da CAA/RS realizaram encontro no Hospital da Unimed
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Escolas estaduais 
indicarão candidatos 
a direção até o dia 18

EDUCAÇÃO

O processo eleitoral que elege os diretores de 32 das 37 escolas que 
compõem a 14ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação já está 
em andamento, a posse das novas direções será em 31 de dezembro. 

Apenas cinco das 37 escolas que compõem 
a 14ª CRE – Coordenadoria Regional de Edu-
cação não participam do processo de indicação 
de diretor e de vice-diretor para o triênio 2022-
2024. As exceções são as escolas indígenas, os 
Núcleos de Jovens e Adultos e escolas que fun-
cionam junto a Fundação de Atendimento So-
cioeducativo FASE.  

As regras do processo já estão definidas e o 
próximo passo é a publicação do edital que abre 
efetivamente a corrida eleitoral. A partir de 18 
de outubro, com o edital do processo de indica-
ção publicado nas escolas, já será possível ins-
crever as chapas concorrentes. 

Poderá concorrer a função de Diretor ou 
Vice-Diretor todo o membro do magistério Pú-
blico Estadual ou servidor em exercício no es-
tabelecimento de ensino que se enquadre nas 
exigências do edital.

A coordenadora Regional de Educação da 
14ª CRE, Rosa Maria de Souza, explica que o 
processo de indicação de diretores e vice-dire-
tores através do voto da comunidade escolar foi 
instituído desde a criação da Lei de Gestão De-
mocrática no Ensino Público 10576/1995.

A Coordenadora Rosa explica que nas sema-
nas que antecedem a indicação formal, ocorre 
um importante diálogo nas escolas, tendo em 
vista a necessidade de indicar a chapa. Acredita 
que nestas semanas a comunidade escolar vive 
um momento de bastante expectativa, tendo em 
vista a articulação para o lançamento dos nomes 
que devem concorrer. No entanto, esclarece que 
não há uma tradição de rivalidade, pois é muito 
comum a indicação de chapa única.

Todo o processo que ocorre nas escolas é 
acompanhado pela comissão eleitoral regional 

que está composta por seis pessoas: Rosa Maria 
de Souza, Claudete Terezinha M. Scherer, Cris-
tiane de Jesus Hartmann, Maria Celeste P.R. 
Paiva, Ana Janete Stroschone e Isabel Fernan-
des. 

As representantes da comissão consideram 
fundamental a participação de toda a comuni-
dade escolar no processo, inclusive existe a ne-
cessidade de participação mínima na eleição, 
que terá validade se contabilizar, pelo menos, o 
voto de 30% do segmento pais e alunos e 50% 
do segmento de professores e servidores públi-
cos, de cada escola.

Tem direito ao voto os alunos a partir do 5º 

ano ou maiores de 12 anos, os pais ou respon-
sáveis legais dos alunos (menores de 18 anos) 
matriculados na escola e também os membros 
do magistério e os servidores públicos, em exer-
cício no estabelecimento de ensino no dia da 
votação.  

A votação propriamente dita é organizada 
pela comissão eleitoral de cada escola e ocorre 
de modo simultâneo em todas as entidades es-
colares da rede estadual com data já definida, 
será nos dias 30 novembro e 1º de dezembro. 
Este tipo de procedimento foi adotado para evi-
tar aglomerações e a Procergs também trabalha 
para elaborar um aplicativo ou programa digital 
para facilitar o processo de votação e contabili-
zação dos votos.

Rosa Maria de Souza


