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Em audiência pública realizada 
na manhã de quinta-feira, dia 
7, na Câmara de Vereadores de 
Santo Ângelo, decidiu-se criar 
uma comissão composta pelo Po-
der Executivo, Legislativo e enti-
dades, a fim de elaborar sugestões 
que devem compor o novo edital 
de concessão do estacionamento 
rotativo em Santo Ângelo. 

Foto - Marcos Demeneghi

Comissão 
avaliará o 
futuro do 
Estaciona-
mento 
Rotativo 
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Comprar o imóvel próprio é sempre um sonho 
e muitos são os fatores que precisam ser levados em 
consideração na hora de adquirir um imóvel próprio.

 E comprar um imóvel na planta é uma expressão 
usada dentro do mercado imobiliário, ou seja, é uma 
compra realizada junto à construtora/incorporadora de 
um imóvel que ainda não esta finalizado.

Sendo assim um imóvel na planta apresenta muitas 
vantagens, e garantias, e uma das maiores vantagens 
de comprar um imóvel novo na planta  é a valorização 
do imóvel.

 Em média se ganha uma valorização de 15% ao 
ano, e alguns pontos são levados em consideração 
para que haja maior valorização tais como: localização, 
acessibilidade, tamanho, numero de dormitórios, 
acabamentos, vagas de garagem, área de lazer e 
segurança.

Outra vantagem é a opção de entrada e 
parcelamento, pois é possível diluir o valor do bem pelo 
tempo de construção. Além disso, existe uma maior 
flexibilização para as negociações, como melhorar as 
condições de pagamento ou ainda optar pela melhor 
vista.  

É possível planejar este investimento com mais 
tempo, pois o plano de pagamento para captação 
de recursos da obra pode ser feito mensalmente, 
intercalados com parcelas semestrais e anuais. 
Com isso, você compromete menos a sua renda 
mensalmente.

Outra vantagem é optar pela personalização do 
imóvel, comprar um imóvel na planta permite negociar 
certas características do imóvel com a construtora/
incorporadora. É possível não somente alterar medidas 
de algumas áreas, como também alguns materiais 
de acabamentos utilizados, como piso, torneiras e 
armários.

Um imóvel na planta tem instalações modernas e 
em melhores condições. Não apenas a infraestrutura 
interna do apartamento, mas todo o prédio contara 
com redes elétricas e hidráulicas novas, materiais de 
ultima linha e um bom acabamento.

Comprar na planta também oferece, ainda, maior 
desburocratização na hora de fechar o negocio. Como, 
anteriormente, o empreendimento não contava com 
moradores, você não corre o risco de ter problemas 
com taxas e impostos não pagos, registros incompletos, 
documentação atrasada e outros inconvenientes.

Outro ponto importante de imóveis na planta é 
que o proprietário tem maior prazo para planejar sua 
mudança. Como as chaves são entregue só depois 
da obra pronta, há tempo suficiente para planejar os 
moveis e decoração e programar toda a mudança com 
calma e organização.

Sendo assim é muito vantajoso comprar um imóvel 
na planta, pois ainda com todas as vantagens, você 
ainda aumenta o seu patrimônio e tem a garantia de 
um investimento com retorno certo.

Quais as vantagens de comprar um 
imóvel na planta?

IMOVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 22°
15°

12 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

21°
16°

36 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

24º
15°

9 mm

MÍN.

9/10/2021 - 14h

1° Prêmio -  5.534
2° Prêmio -  9.649
3° Prêmio -  1.190
4° Prêmio -  4.072
5° Prêmio -  9.884
6° Prêmio -  0.329

9/10/2021 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.  Edifício Riomaggiore, localizado na 

Rua Independência, numero 180, esquina 
com a 1º de Maio, valor de venda a partir de 

R$399,000.00 (trezentos e noventa e nove mil 
reais). Com condições especiais de pagamento.

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

Nova
6/10 a 12/10

Crescente
13/10 a 19/10

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 
Nos dias 13 e 20, das 10h às 14h30min, realização de 
exames preventivos e solicitações de mamografias a 
todas as colaboradoras da SMS e do Hospital Santo 
Ângelo (HSA). As terças e quintas-feiras, pela manhã, 
serão realizados exames preventivos e as solicitações 
de mamografias (agendadas). 

No dia 23, das 8h30min às 15h30min, também 
serão realizados os preventivos e solicitações de ma-
mografias.

BRIQUE DA PRAÇA - No domingo (17), das 8h 
às 13h, na Praça Leônidas Ribas, durante o tradicio-
nal "Brique da Praça", será realizada a campanha de 
"Prevenção à Saúde da Mulher", realizada pela SMS, 
Liga Feminina de Combate ao Câncer e Coordenado-
ria Municipal da Mulher (CMM).

ESF ALIANÇA - No dia 18, às 14h30min, na Escola Mu-
nicipal Cledi Maurer Sabo, no bairro São Pedro, palestra "Você 
tem que se tocar, ou deixar se tocar", com a enfermeira Luciana 
Maciel Dutra e acadêmicas de Enfermagem da URI Santo Ân-
gelo. No dia 23, das 8h30min às 16h, será realizado o exame 
preventivo (citopatológico), exames de mamas, solicitações de 
mamografia e sorteio de brindes. Durante todo o mês de ou-
tubro, haverá o encaminhamento de mamografias e exames 
preventivos.

ESF HALLER - De segunda a sexta-feira, pela manhã e 
tarde, serão realizados exames preventivos e as autorizações de 
mamografias (com agendamento). No dia 30, das 9h às 15h, 
ocorrerão testes rápidos, exames preventivos, autorizações de 
mamografias, aferição de pressão arterial, avaliação antropo-
métrica e auriculoterapia.

ESF SEPÉ - Durante todas as segundas, terças e sextas-
-feiras, pela manhã e tarde, serão realizados exames preventi-
vos e autorizações de mamografias (agendadas).

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BAIRRO BRA-
GA - Todas as sextas-feiras, pela manhã e tarde, serão reali-
zados exames preventivos, autorização de mamografias (com 
agendamento). No dia 15, às 14h, palestra "Saúde da Mulher", 
com agendamento de exames preventivos, autorizações de ma-
mografias, chá e sorteio de brindes.

ESF SÃO CARLOS - Todas as segundas, terças e quin-
tas, pela manhã, serão realizados os exames citopatológicos e 
solicitações de mamografias. No dia 23, das 8h às 11h30min 
e das 13h às 16h30min, teatro sobre Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), realização de testes rápidos, solicitações 
de mamografias e orientações sobre o fortalecimento pélvico, 
além de coffee break e sorteio de brindes.

ESF NOVA - De terça a quinta-feira, pela manhã e tarde, 
e às sextas-feiras pela manhã, a realização de citopatológico e a 
autorização de mamografias, além de orientações diárias sobre 
o Câncer de Mama.

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS CENTRO 
SUL – Realização de citopatológico e a autorização de mamo-
grafias nas terças e quartas-feiras, manhã e tarde.

EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS PIPPI – 
No dia 23, das 8h às 16h, realização de citopatológico e a auto-
rização de mamografias, e testes rápidos. 

ESF UNIÃO - De segunda a sexta-feira, manhã e tarde, 
realização de citopatológico e a autorização de mamografias, e 
testes rápidos. 

ESF DIDO – No dia 14, autorizações de mamografias, 
manhã e tarde.  No dia 20, realização de citopatológico e a 
autorização de mamografias. No dia 21, realização de testes 
rápidos. No dia 26, às 14h, palestra sobre a Saúde da Mulher, 
sorteio de brindes, Auriculoterapia e coffee break. 

UNIDADE DE SAÚDE DR. ERNESTO NASCI-
MENTO SOBRINHO (Rua 22 de Março) – Nas terças 
e quintas-feiras, pela manhã, realização de citopatológico e a 
autorização de mamografias. Nos dias 19 e 20, das 8h às 16h, 
realização de citopatológico e a autorização de mamografias. 
Às 7h30min e 13h, Painel de Reflexão sobre a Saúde da Mulher. 

ESF ROGOWSKI – De segunda a sexta-feira, realização 
de citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rá-
pidos. No dia 23, das 8h às 12h e das 13h às 17h, realização de 
citopatológico e a autorização de mamografias, e testes rápidos. 

ESF DISTRITO BURITI – No dia 15, na ESF Buriti, 
manhã e tarde, realização de citopatológico e a autorização de 
mamografias. 

COMUNIDADE TRÊS SINOS- Dia 07, manhã e tarde, 
realização de citopatológico e solicitações de mamografias.

ESF SUBUSKI – de segunda a sexta-feira, nos turnos 
manhã e tarde, testes rápidos e orientações sobre a promoção 
da "Saúde da Mulher". Às quartas-feiras, das 13h às 16h30min, 
realização de citopatológico e a autorização de mamografias. 
Às sextas-feiras, das 8h às 11h30min, realização de citopatoló-
gico e a autorização de mamografias.
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“Dia da 
Criança” 
movimenta 
a cidade

Laurindo Nikititz 
foi reeleito como 
presidente do 
Sindicato Rural 
de Santo Ângelo

Inicia a colheita do 
trigo no estado

PASSEIO DE CARRO ANTIGO 
E DOAÇÃO DE BRINQUEDOS 

A distribuição de brinquedos doados pela co-
munidade e passeios a bordo de veículos antigos 
são a culminância de uma campanha realizada pela 
AVANT – Associação de Veículos Antigos, Nicola 
Veículos e Lions Clube Santo Ângelo Universitário.

Um dos diferenciais da campanha está em fun-
ção do doador, pois todo aquele que contribuiu com 
brinquedos teve direito a um cupom para comcor-
rer a um dos 20 passeios abordo de um veículo an-
tigo. O sorteio será neste sábado, dia 09 às 10h em 
frente à Concessionária Nicola e os passeios serão 
dia 10, às 16h. 

Já a distribuição dos donativos está programada 
para o dia 12 de outubro, momento em que também 
será proporcionado aos contemplados um lanche. 
O público alvo desta ação conjunta são mais de 100 
crianças de 02 a 10 anos. 

PASSEIO CICLÍSTICO DA 
FAMÍLIA CLUBE GAÚCHO

Um passeio ciclístico com medalha de partici-
pação deve motivar pais e filhos a percorrerem um 
itinerário de 4,5 quilômetros de bicicleta. Será en-
tre a sede social e campestre do Clube Gaúcho em 
Santo Ângelo. A concentração e largada em frente 
a Sede Social está prevista para às 9h e os partici-
pantes, previamente inscritos em link disponível 
no site www.clubegaucho.com.br, seguirão pela Av. 
Venâncio Aires. 

Distribuição de geladinhos, disposição de brin-
quedos infláveis, apresentações e passeio de din-
dinho pela área da sede campestre, estão entre as 
atrações programadas para o feriado.  

DIA DA CRIANÇA 
NO CLUBE 28 DE MAIO

O Clube 28 de Maio também deve abrir os por-
tões para as famílias neste dia 12 com uma progra-
mação voltada para as crianças. Deve disponibilizar 
infraestrutura de diversão para recebê-las, brinque-
dos, pipoca, picolé. Pois recentemente o novo presi-
dente do clube, Roberto Tessele, anunciou medidas 
de fortalecimento do quadro social e ações em be-
nefício do associado, dentre elas, o dia das crianças 
especial na sede. 

TRADICIONAL AÇÃO VOLUNTÁRIA 
NO BAIRRO NOVA

Outras ações, como por exemplo, o almoço 
solidário realizado voluntariamente no Bairro 
Nova,  mostram a organização da comunidade 
neste dia. Com doações de refrigerante, doces 
ou recursos, todo ano é organizada uma ação de 
confraternização para as crianças que moram 
nos arredores. Neste ano, Antônio Luz e Marine-
te Lemos organizarão quentinhas para o almoço 
e ainda haverá distribuição de doces e refrige-
rantes. O bairro nova está localizado próximo a 
FASE - Fundação de Atendimento Socioeducati-
vo de Santo Ângelo.

DIA DA CRIANÇA

AGRONEGÓCIO

Eventos dedicados ao ‘Dia da 
Criança’ ocorrem em vários 
locais de Santo Ângelo. Tanto o 
Clube Gaúcho, quanto o 28 de 
Maio, já anunciaram que estarão 
preparados para receber as famílias 
e a criançada com atrativos e 
programação especial neste dia. 
Além disso, ações voluntárias devem 
movimentar o feriado de terça-feira, 
dia 12. Confira:

Foi reeleita a diretoria do Sindicato 
Rural de Santo Ângelo. Na quinta-feira, 
dia 7, ocorreu na sede do Sindicato Ru-
ral de Santo Ângelo a assembleia que 
elegeu a chapa de consenso, na qual 
o Sr. Laurindo Nikititz seguirá como 
presidente da Entidade para o triênio 
2022/2024. 

A diretoria agradeceu a todos os asso-
ciados que compareceram para expres-
sar a sua vontade no voto em favor desta 
Diretoria para bem conduzir esta entida-
de que representa a classe produtora. 

O último período se caracterizou pela ma-
nutenção da instabilidade do tempo, com chu-
vas em pelo menos dois dias (28/09 e 03/10) 
na maior parte das regiões do Estado. Em de-
terminadas localidades, houve ventos e queda 
de granizo e causou danos pontuais nas lavou-
ras de trigo. A umidade impediu a colheita nas 
áreas já maduras e de acordo com o Informativo 
Conjuntural, divulgado e publicado quinta-feira 
(07/10) pela Gerência de Planejamento (GPL) 
da Emater/RS-Ascar, 3% da área total cultivada 
com o grão já está colhida, 23% está em fase de 
maturação, 45% em enchimento de grãos, 27% 
em floração e apenas 2% recém estão em germi-
nação e desenvolvimento vegetativo.

Na região administrativa da Emater/RS-As-
car de Santa Rosa, 53% dos cultivos de canola 
encontram-se em maturação. Produtores desse-
caram a cultura a fim de garantir uniformidade 
na colheita. Nas áreas colhidas, a produtividade 
foi de 1.312 quilos por hectare. 

PRESIDENTE: Laurindo Roberto Nikititz; VICE-PRESIDENTE: 
Lourenço Pizzolotto Bittencourt; SECRETÁRIO: Guilherme Ja-
ppe Pizzolotto; TESOUREIRO: Josemar Dalsochio. Suplentes: 
1. Claudia Regina Mousquer Rosa Cunegatto; 2. Laurence Eise-
le Duarte; 3. Mauro Antônio Bresolim Mousquer; 4. Canroberk 
de Paula Patias. DELEGADOS REPRESENTANTES: Efetivo: 
Laurindo Roberto Nikititz; Suplente: Lourenço Pizzolotto 
Bittencourt.
Para CONSELHO FISCAL os mais votados – TITULARES: 
Carla Maria Eisele Duarte, Ariel Secchi, Elso Luis Everling,; 
suplentes: Gilberto Pacheco, Alessandro de Almeida Sá e  João 
Antônio Dal Forno.

Foto - Divulgação/SR-SA



Sábado, 9 de outubro de 20214

URI apresenta Vestibular, 
Pós-graduações e 
inovações pedagógicas

Cursos oferecidos no campus Santo Ângelo

Durante a reunião foi apre-
sentado um vídeo institucional 
e o Diretor Acadêmico Marcelo 
Stracke falou sobre o Vestibu-
lar 2022, cujas inscrições estão 
abertas até dia 2 de novembro, 
com prova a ser aplicada dia 7 
de novembro, no formato opta-
do pelo candidato: presencial ou 
online.

Stracke divulgou o novo cur-
so, de Biomedicina, que tem base 
comum com o de Farmácia, pos-
sibilitando dupla formação, e en-
fatizou a reestruturação feita no 
projeto pedagógico de diversos 
cursos, com a nova proposta ofe-
recendo certificações intermedi-
árias ao longo da graduação. Na 
sequência, o Diretor divulgou os 
Programas de stricto sensu, que 
oferecem dois mestrados profis-
sionais, um mestrado acadêmico 
e um doutorado.  “Os mestrados 
profissionais nasceram a partir 
de demandas de empresas e ins-
tituições da Região, enquanto os 
mais de 100 cursos de curta du-
ração, respondem demandas da 
sociedade em geral”.

O Diretor Geral Gilberto Pa-
checo exortou os profissionais a 
estimularem os jovens a estudar 

e disse ter expectativa de que haja 
uma retomada na área de educa-
ção. “Em nível nacional, vemos 
uma grande redução no compa-
recimento das provas do Enem, 
assim como na matrícula do ensi-
no superior. A única solução para 
o país dar um salto de qualidade 
é investindo em Educação. Já so-
mos uma potência em alimentos. 
Precisamos ser potência em pro-
dução pelo conhecimento”.

A Diretora Administrativa 
Berenice Rossner Wbatuba ob-
servou que “o vestibular nos traz 
a expectativa do retorno ao siste-
ma presencial, um grande dife-
rencial da URI”.

Berenice lembrou que em 
2022 a URI fará 30 anos como 
Universidade. “Nós comemora-
mos a excelência de egressos no 
mercado de trabalho, o reconhe-
cimento de nossas pesquisas e o 
permanente compromisso com a 
Região. Para marcar a data, estão 
em planejamento muitas ativida-
des acadêmicas, sorteios de bol-
sas, assim como a ampliação de 
financiamento próprio, além do 
fortalecimento dos diferentes be-
nefícios para egressos, familiares 
e transferências.”

ENSINO

A direção da URI Santo Ângelo, coordenadores de cursos e professores 
reuniram profissionais da imprensa de Santo Ângelo e Região em sistema 
remoto, na tarde de terça-feira, 5, para apresentar o Vestibular de Verão 
2022, os Programas de pós-graduação e o planejamento das comemora-
ções, em 2022, dos 30 anos da URI como Universidade.

Imagem - Divulgação URI/SA

A campanha do vestibular de verão da URI vem com o tema “O conhecimento 
muda a sua vida” e  faz um resgate dos valores que formam a universidade, como 
humanidade, proximidade e empatia. 

INSCRIÇÕES
As inscrições seguem até o dia 2 de novembro pelo site. A prova será realizada 

no dia 7 de novembro, a partir das 13h para os campi de Erechim, Frederico Wes-
tphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Administração (N)
Agronomia (N/D)
Arquitetura e Urbanismo (N/D)
Biomedicina (N/D)
Ciência da Computação (N) 
Ciências Contábeis (N)
Direito (N/D)
Educação Física (N/D)
Enfermagem (N/D)

Engenharia Civil (N/D)
Engenharia Elétrica (N/D)
Engenharia Mecânica (N/D)
Engenharia Química (N/D)
Farmácia (N/D)
Medicina Veterinária (N/D)
Pedagogia (N)
Psicologia (N/D)
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Comida com sabor 
caseiro e assinada 

pela Padaria Paladar 

GASTRONOMIA

A Padaria Paladar amplia a atuação e agora também oferece de segunda a sexta-feira, 
almoço ao meio-dia. Os clientes podem optar pela modalidade livre, peso ou marmitex 

Fotos -Marcos Demeneghi

Depois de conquistar o paladar diário dos santo-angelen-
ses com pães, tortas, doces, salgados e nos finais de semana 
o churrasco, galeto e frango assado, a Padaria Paladar inau-
gura no dia 13 de outubro o mais novo buffet da cidade de 
Santo Ângelo.

O proprietário Sr. Airton Antônio Gehlen e toda equipe 
da Padaria Paladar pretendem movimentar o tradicional 
espaço localizado na Rua Antunes Ribas, esquina com a Ti-
radentes, com almoços que terão a assinatura “Paladar”.  O 
equipamento para ofertar o Buffet já está no local, o espaço 
foi readequado para a distribuição das mesas e a equipe de 
trabalho foi ampliada. Embora o buffet seja novidade, o pre-
paro dos alimentos será feito por cozinheiras experientes, 
com até 25 anos de trabalho no setor gastronômico. Na pri-
meira semana a cozinha contará com a assessoria do expe-
riente Edson Correia e também do time vitorioso da Padaria 
Paladar, que diariamente conquista muitos elogios com sua 
produção. 

Airton explica que no buffet será ofertada comida com 
sabor caseiro, feita com a mesma experiência e primor dos 
outros produtos que vende no local. A cuca, por exemplo, 
é um produto de sabor único que se tornou referência no 
município. Embora o cardápio ainda esteja em processo de 
ajuste com pesquisa de opinião entre os clientes.  
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Pleonasmo é uma figura de linguagem que repete 
palavras de sentidos semelhantes. Figura muito usada 
por todos os falantes: colonos, criadores de animais, 
plantadores, estudantes e formados nas mais diversas 
áreas do saber, ficcionistas, poetas, jornalistas, radialis-
tas, policiais... Até aí nada de mal. O mal está em usá-la 
viciosamente. Vício, em termos de linguagem, é, numa 
palavra mais simples e popular, erro. Claro que nem 
todo pleonasmo é errado, contém erro, desvio de lin-
guagem, pois há pleonasmo literário, enfático, sem erro, 
sem desvio. Dois exemplos de pleonasmo vicioso: subir 
para cima e entrar para dentro. Dois exemplos de 
pleonasmo literário: vejo com os meus olhos e ca-
minho com os meus pés. Pleonasmo vicioso – todos 
eles – não deve ser usado. Pleonasmo literário – todos 
eles, quando couber o uso certo e tiver o lugar certo do 
uso – pode ser usado.    

Posto isso, vale à pena perguntar se a expressão pre-
feitura municipal tem pleonasmo e, se o tem, que 
tipo de pleonasmo é, vicioso ou literário? A respos-

ta, para quem já estudou pleonasmo – e mais figuras 
em salas de aula ou em casa – é unânime: a expressão 
em tela tem pleonasmo e o pleonasmo é vicioso. 
Portanto, a palavra municipal está sobrando na expres-
são, pois carrega e transmite sentido semelhante ao da 
palavra prefeitura. Como se justifica a necessidade de 
deixar fora o pleonasmo municipal em casos de usos 
da palavra prefeitura? Uma justificativa, a mais ampla 
e central, é a de que prefeitura só o município a tem. 
Outra justificativa, mais simples e comum, é a de que 
caberia usar a palavra municipal na expressão prefei-
tura municipal se houvesse, por exemplo, prefeitura 
regional, prefeitura estadual, prefeitura federal. 
Prova? O uso da palavra municipal na expressão Câma-
ra Municipal de Vereadores, Câmara Estadual, 
Câmara Federal.

Em síntese, pois, em linguagem de nível culto, gra-
matical, é errado falar e escrever a expressão prefeitura 
municipal – cai-lhe, então, a palavra municipal, por 
ser um pleonasmo vicioso, e, por sê-lo, que role águas 
a baixo e se afogue de vez, e fica apenas a palavra pre-
feitura, pois esta, sozinha, representa e possui dentro 
dela o significado de municipal. Logo, falemos e escre-
vamos tão só Prefeitura de São Luiz Gonzaga, Pre-
feitura de Rolador, Prefeitura de Bossoroca...

Assim, no arremate, cabe dizer que Bossoroca, com 
dois ss e não com ç, fica assim na escrita porque assim 
foi registrado o Município. E mais, que a nova ortografia 
deixa opção gráfica para escrever numa frase, de segun-
da palavra em diante, a palavra prefeitura com inicial 
maiúscula ou minúscula: Prefeitura de São Luiz Gon-
zaga ou prefeitura de São Luiz Gonzaga.

Querida Criança!

Só de pensar que está chegando o seu dia, sin-
to vontade de abraçá-la e lhe dizer que o mundo 
é muito mais alegre e colorido devido a sua pre-
sença. Onde tem criança tem brincadeiras, per-
altices e vida. Tem casa bagunçada, brinquedos 
para todo lado, bola sendo chutada, correria com 
cachorros, música alta, controle da TV program-
ado para os filmes que quer ver, enfim, a casa e 
tudo o que nela há  gira em torno de você. 

Ser criança é ser especial, trazer consigo ter-
nura e inocência. É viver o mundo da imaginação 
e das brincadeiras como se fosse o mundo real. 
Estar presente no seu mundo é reviver tudo isso, 
é amar acima de tudo, é viver cada momento de 
acordo com os seus desejos e torná-los nossos 
como se fôssemos iguais a você. Esses momentos 
não tem valor que os pague. São únicos e passam 
muito rápidos por isso devemos curti-los com 
toda a intensidade possível.

Estou escrevendo esta carta, também, para 
lhe contar das preocupações que temos para que 
o seu mundo continue especial. Estão sendo fei-
tas inúmeras campanhas para que o meio ambi-
ente se mantenha limpo e saudável e que você, ao 
crescer, possa encontrá-lo como nós o encontra-
mos. Que a água limpa e contínua possa te esper-
ar mais à frente, que animais possam ser preser-
vados, que a alimentação nunca falte e que haja 
abundância de vida aonde você for. Que possa 
ver vários tipos de plantas enfeitando a natureza 
e que a poluição esteja muito menor do que hoje.

O que desejo a você é um mundo cheio de es-
peranças, com muito menos violência, com bons 
trabalhos e com muita paz e realização de todos 
os seres humanos. Pode parecer utopia esse meu 
desejo, mas acredito que há preocupação quanto 
a isso em todos os governos. O mundo todo está 
tentando fazer um retorno ao que já foi mel-
hor. A ciência está em contínuo movimento e, 
creio eu, encontrará cura para muitas doenças e 
descobrirá fórmulas para manter o nosso plan-
eta preservado e à espera da sua geração que vem 
vindo.

Querida criança! Que o seu futuro seja muito 
promissor. Que o brilho que, hoje, tem em seus 
olhos continue a cada conquista que você tiver. 
Que ninguém lhe roube sonhos e inocência. Que 
a maldade humana passe longe de você. Que seu 
sorriso continue sendo elo de união e orgulho 
dos seus pais e pessoas que o rodeiam. Que a 
sua vontade de crescer seja o impulso que o faça 
vencer na vida, Que a boa saúde que você tem lhe 
acompanhe sempre. Se tem uma coisa que me 
deixa muito feliz é saber que você existe, é saber 
que você está crescendo com saúde, é saber que 
o seu “dourado coraçãozinho está se tornando 
cada vez maior e mais luminoso”.

FELIZ DIA DA CRIANÇA! 
Com carinho, Lions Clube

Santo Ângelo Universitário

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

CARTA PARA AS CRIANÇAS
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo

Em audiência pública realizada na manhã de 
quinta-feira, dia 7, na Câmara de Vereadores 
de Santo Ângelo, decidiu-se criar uma comis-

são composta pelo Poder Executivo, Legislativo 
e entidades, a fim de elaborar sugestões que 

devem compor o novo edital de concessão do 
estacionamento rotativo em Santo Ângelo. O 

grupo deve redigir um memorial descritivo 
para aprimorar as reivindicações

MOBILIDADE

O diálogo proposto entre Poder Executivo, legislati-
vo, entidades do município foi solicitada pelo vereador 
Maurício Loureiro. A reunião teve como base um Projeto 
de Lei do Vereador Vando Ribeiro, que propõe a revoga-
ção da Lei Municipal 3552/2001, que institui o estacio-
namento rotativo. A aprovação da matéria extinguiria a 
cobrança no município.

Conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Nader 
Awad, a reunião teve a participação do prefeito Jacques 
Barbosa, do presidente do Sindilojas Missões Gilberto 
Aiolfi, do diretor do DMT, Gerson Rodrigues, e repre-
sentando a ACISA, Luis Clóvis Machado da Rocha, e dos 
vereadores Maurício Loureiro, Vando Ribeiro, Márcio 
Antunes, Nivaldo Langer de Moura, Nérison de Abreu e 
Rodrigo Flores, além de empresários e representantes de 
conselhos municipais.

O prefeito Jacques Barbosa respondeu questiona-
mentos, acolheu sugestões e sugeriu a criação de uma 
comissão para avaliar as mudanças necessárias. Deste 
modo será elaborado um memorial descritivo, a fim de 
buscar a reformulação do próximo edital de licitação para 
o estacionamento rotativo.

Empresários manifestaram sobre a importância do es-
tacionamento rotativo para o comércio e visitantes, mas 
também relataram a necessidade de melhorar o serviço. 
Loureiro, proponente da Audiência Pública, pontuou 

Comissão avaliará 
o futuro do 

Estacionamento 
Rotativo 

“Este é um assunto polêmico e que envolve a 
economia do município, por isso é imprescin-
dível estudar e avaliar o melhor caminho. Com 
certeza a criação de um grupo que preza pelo 
desenvolvimento do município vai contribuir, e 
muito, para encontrar e efetivar as mudanças 
necessárias no estacionamento rotativo”, des-
tacou.

Para o presidente Nader, a discussão foi im-
portante para alinhar as reivindicações da co-
munidade com as possibilidades de trabalho e 
encaminhamento do Poder Público. “É preciso 
verificar o que podemos fazer para melhorar 
o serviço oferecido à população. Com diálogo, 
todos os segmentos saem ganhando”, afirmou.

Artur Hamerski

Aportuguesando

Prefeitura 
municipal não 

existe

Parquímetro usado para cobrança de estacionamento 

Foto: Marcos Demeneghi
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