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Pavimentação 
da Rua 25 de 
Julho pode 
ficar pronta 
até o dia 26

As receitas de Bolos Caseiros elaboradas 
com ovos de galinha caipira, leite da or-

denha e ingredientes coloniais como mel, 
requeijão, manteiga... fazem sucesso no 2º 
Festival do Bolo Caseiro de Santo Ângelo
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O programa Habite Seguro é uma iniciativa do 
Governo Federal que contempla profissionais da 
segurança pública para aquisição da casa própria por 
meio de subsídios, com recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública, e condições especiais de 
financiamento.

O programa se destina a integrantes ativos, 
inativos, da reserva remunerada e aposentados das 
instituições de segurança  com renda mensal de até 
R$7.000,00 que ainda não possui imóvel próprio. 

São beneficiários, policiais integrantes da polícia 
federal, polícia rodoviária federal, policiais civis, 
policiais penais e policiais militares, bombeiros 
integrantes dos corpos de bombeiros militares, 
agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas 
integrantes dos institutos oficiais de criminalística, 
medicina legal e identificação, integrantes das 
guardas municipais. O público alvo foi estabelecido 
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na 
regulamentação do Programa.  

Podem ser financiados imóveis novos ou usados, 
unidades de imóvel individual, e imóveis CAIXA. 
O programa subsidiará parcela da tarifa para 
contratação até R$ 2.100,00 para financiamento de 
imóvel avaliado até R$300.000,00, com auxílio de até 
R$ 12.000,00 para pagamento do valor da entrada. 

O prazo do financiamento é de até 35 anos para 
pagamento, a Cota de financiamento PCVA- imóvel 
usado na Tabela Price pode ser financiado 80% do 
valor do imóvel, na Cota de financiamento SBPE pode 
ser financiado ate 90% do valor do imóvel e na Taxa 
Poupança CAIXA, a partir de 2,95 a.a + Poupança 
com Saldo devedor atualizado pela TR.

Para enquadramento no programa habite seguro 
o proponente deve, além de pertencer a umas das 
categorias profissionais citadas a cima, também deve 
possuir no mínimo 03 anos de exercício no cargo 
público e atender as condições estabelecidas pelo 
agente financeiro para contratação do financiamento, 
conforme a origem dos recursos, a modalidade 
de financiamento requerida e as respectivas 
regulamentações. 

É vedada a utilização os recursos de subvenção 
para as seguintes modalidades: reforma, ampliação, 
conclusão ou melhoria do imóvel, aquisição de terra 
nua, dissociada da construção de imóvel em prazo 
superior a 02 anos, contados da data da assinatura do 
instrumento de contratação do financiamento pelo 
beneficiário, e aquisição ou construção de imóveis 
rurais e comerciais.

Portanto se você ainda tiver alguma dúvida 
pode entrar em contato pelo número de telefone 
55996267345.

Características e definições do 
programa Habite Seguro

IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 32°
16°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

32°
17°

6 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

33º
18°

0 mm

MÍN.

12/11/2021 - 14h

1° Prêmio -  9.592
2° Prêmio -  8.230
3° Prêmio -  1.179
4° Prêmio -  2.661
5° Prêmio -  5.810
6° Prêmio -  7.472

12/11/2021 - 18h

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

Cheia
19/11 a 26/11

Cescente
11/11 a 18/11

Pré- lançamento do Edifício Nord 332, o 
empreendimento contará com:

08 pavimentos de apartamentos, com 04 
apartamentos por andar, hall de entrada com 
fino acabamento, moderno elevador, teto 
com acabamento em gesso, salão de festas, 
brinquedoteca, academia, piscina com deck, 
medidores individuais de água, luz e gás.

O apartamento contará com: 01 suíte, 02 
dormitórios, sacada embutida, sala de estar, jantar 
e cozinha integradas, garagem coberta para 01 
carro por apartamento.

A base para implantação dos tijolos intertra-
vados, que devem compor a pista de rolamento da 
Rua 25 de Julho no trecho do calçadão de Santo 
Ângelo está sendo preparada nesta semana. Parte 
do material já está no local e os operários devem 
iniciar a colocação das peças. 

A previsão da Secretaria Municipal de Planeja-
mento Urbano e Habitação, conforme informou o 
Secretário, Vinícius Makvitz, é concluir esta etapa 
da obra em até em duas semanas, até o dia 26 des-
te mês a pista deve estar pronta. Depois disso, as 
equipes da prefeitura municipal devem concluir os 

detalhes de colocação do mobiliário urbano, como 
floreiras e luminárias. 

Vinícius afirmou que o mobiliário adquirido 
ainda não foi entregue e a própria equipe da prefei-
tura deve instalar estes detalhes. Na ornamentação 
deste espaço público a ideia é manter uma vegeta-
ção e o mobiliário que devem privilegiar aspectos 
de visibilidade, ou seja, nada que tire a visão geral 
do espaço. Segundo o Secretário de Planejamento 
Vinícius Makvitz, esta foi uma questão prioritária 
para os moradores e lojistas, que se queixavam de 
zonas escuras naquele espaço público.

URBANISMO

Pavimentação da pista 
de rolamento é iniciada 

nesta semana

Foto - Marcos Demeneghi



3Sábado, 13 de novembro de 2021

Uma receita 
de sucesso 
As receitas de Bolos Caseiros elaboradas com ovos de 
galinha caipira, leite da ordenha e ingredientes colo-
niais como mel, requeijão, manteiga... fazem sucesso 
no 2º Festival do Bolo Caseiro de Santo Ângelo

Cilene Belmonte 

Foto - Marcos Demeneghi

Encerra neste sábado, dia 13, o 
2º Festival do Bolo Caseiro de Santo 
Ângelo. São receitas feitas com in-
gredientes coloniais e sabores dife-
renciados como o bolo de mandioca, 
de laranja, bolo sem farinha e sem 
açúcar, ou seja, são mais de 15 recei-
tas diferentes à venda no pavilhão da 
agricultura familiar, localizado na Av. 
Venâncio Aires.  

O evento foi retomado depois de 
uma pausa devido a pandemia e neste 
sábado também ocorre o Café Colo-
nial Missioneiro, que volta a sua ro-
tina habitual de ocorrer todos os se-
gundos sábados de cada mês. 

UM POUCO DA HISTÓRIA DOS 
BOLOS CASEIROS DA AGROIN-
DÚSTRIA BRUTTI

Os bolos caseiros se tornaram um 
diferencial da Agroindústria Brutti 
na Feira dos Produtos Coloniais em 
Santo Ângelo e a diversidade dos sa-
bores conta com a expertise de Cilene 
Belmonte e o empreendedorismo de 
Márcia Brutti, que juntas estão inves-
tindo na produção que é rapidamente 
vendida.

Cilene Belmonte nasceu na zona 
urbana de Santo Ângelo, foi morar 
nos municípios da serra gaúcha e 
trabalhou durante vários anos produ-
zindo bolos para grandes hotéis como 
Continental e Laje de Pedra. Neste 
tempo, aperfeiçoou sua técnica culi-
nária e ganhou muita experiência. Ci-
lene voltou para Santo Ângelo e bus-
cou um estilo de vida mais saudável 
ao morar na zona rural, pois acredita 
que os produtos naturais confeccio-
nados com ingredientes “da terra”, 
contribuem para uma vida mais sau-
dável.

A fala de Cilene demonstra o ca-
rinho e respeito pela arte de confec-
cionar bolos e explica que usa ovos de 
galinha caipira, a laranja do pomar, 
produtos coloniais como requeijão, 
mel, mandioca, leite, entre outros 
para confeccionar mais de 50 receitas. 

Semanalmente elabora 16 receitas 
principais que são comercializadas na 
feira de produtos coloniais de Santo 
Ângelo. Mas domina a técnica de ela-
borar 56 tipos de bolos, com sabores e 
ingredientes que conferem diferentes 
texturas e aromas.

Um dos preferidos e mais vendido 
é o bolo de mandioca. No Lajeado Mi-
quim e Lajeado do Cerne é plantada a 
mandioca, a receita leva três xícaras 
deste ingrediente descascado e ralado 
cru, acrescido de 50 gramas de quei-
jo ralado, 50 gramas de coco ralado, 
uma xícara de leite, uma xícara de 
açúcar, uma xícara de farinha e o fer-
mento.  “O bolo é maravilhoso, não é 
muito doce e nem salgado, rico em sa-
bor, mas, muito suave”, acrescentou 
Cilene ao falar da receita.

Cilene também destaca que são 
produtos muito mais saudáveis que 
os industrializados usados por gran-
des padarias, usa manteiga no lugar 
o óleo de soja, faz receitas de sem o 
uso de farinha e sem açúcar, na qual 
a banana e aveia  substituem os ingre-
dientes para manter um sabor muito 
agradável, comentou Cilene. 

Cilene também é cozinheira pro-
fissional, tem uma forte ligação com o 
setor gastronômico e pertence a uma 
família de pessoas ligadas a este setor, 
a mãe confecciona pizzas para comer-
cializar, o irmão Tiago é pizzaiolo no 
Arena Grill  e também é prima de con-
feiteiras que atuam em Porto Alegre.

GASTRONOMIA
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Prendas e peões e 
o compromisso com 
o tradicionalismo

Atual contexto das 
infecções por covid-19

Avança o plantio da 
soja no Estado

CULTURA

Grupo de Tradições Folclóricas os 
Farroupilhas promove na próxima 
sexta-feira, dia 19, um Jantar Cultu-
ral. Com início às 20h contará com 
a participação da Diretora Cultural 
da 3ª Região Tradicionalista, Nadir 
Sommavilla, que deve abordar o 
tema: Prendas e Peões e o compro-
misso com o Tradicionalismo. 

O Jantar Cultural terá início às 20h e a entidade 
abre as portas deste evento para toda a comunidade, 
que pode adquirir os cartões ao valor de R$ 30,00 
(adulto) e R$ 20,00 (crianças de 7 a 12 anos). Para 
grupos que pretendem fazer reserva de cartões, será 
concedido um desconto especial.

O terceiro Peão do Rio Grande do Sul Andrei Ca-
etano e o 1º Guri do Rio Grande do Sul Daniel Forrati 
também abordarão o tema: Trajetória no tradiciona-
lismo. 

Mais informações, compras de cartões e reservas 
podem ser feitas com os membros do departamento 
artístico. Mais informações com a patroa  do GDF – Os 
Farroupilhas Sandra Grasel 55 98119 0910. 

Foto - Josiane Kraus

Alice Medeiros (1ª  Prenda Dente-de-Leite) - Raphaella 
Zysko da Silva (Prendinha GDF - Os Farroupilhas)

O Centro de Operações de Emergências da Saú-
de (COE/RS) confirmou como vítima da Covid-19, o 
falecimento de um homem de 74 anos ocorrido no 
dia 19 de agosto no Hospital Santo Ângelo (HSA). 
Com esta notificação do Estado, o município de 
Santo Ângelo contabiliza 297 óbitos em toda a pan-
demia, além de 12.270 casos confirmados e 11.953 
pessoas recuperadas da doença. 

Na última quinta-feira, dia 11, três novos casos 
de Coronavírus foram confirmados pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). No entanto, são 22 ca-
sos ativos na cidade, com 20 pessoas em isolamento 
domiciliar e somente dois santo-angelenses interna-
dos nos hospitais locais. Em todo o mês de novem-
bro foram 46 casos registrados.

O tempo favorável tem contribuído para o avan-
ço do plantio da soja no Estado, que alcança 29% 
da intenção de 6,32 milhões de hectares, estando 
em germinação e desenvolvimento vegetativo. De 
acordo com o Informativo Conjuntural produzido 
e divulgado na última quinta-feira, dia 11, pela Ge-
rência de Planejamento (GPL) da Emater/RS-Ascar, 
vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr), apesar das preci-
pitações na regional de Bagé, a semeadura de soja 
avançou no período. Na regional da Emater/RS-As-
car de Santa Rosa, a ocorrência de chuvas entre 02 e 
05/11 colaborou no aumento da área semeada, que 
já chega a 31%. Em algumas regiões em que as chu-
vas foram de menor volume ou em solos arenosos, a 
semeadura foi interrompida. Em áreas com integra-
ção lavoura-pecuária também foram suspensas as 
atividades devido ao pisoteio dos animais. Naquelas 
com implantação precoce há bom estande de plan-
tas e adequado desenvolvimento. 
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Gastão e Maria Weinet ao Lado de Henrique e Paula Weinert no supermercado da Rua Marechal Floriano

Assumido pela terceira geração da 
família o Supermercado Weinert 
completou 72 anos em novembro

COMÉRCIO

Weinert: O 
supermercado 
que atravessa 
décadas

Foto - Amauri Lírio

Família Weinert comemorou no dia 2 de novem-
bro, 72 anos de atuação em Santo Ângelo. Uma sólida 
história na comercialização de gêneros alimentícios 
que iniciou em 1949 com Henrique Weinert, mais 
tarde, assumido pelo casal Gastão e Maria Weinert e 
atualmente, já na terceira geração da família, o neto 
Henrique e a esposa Paula Weinert também estão no 
comando dos negócios. 

Talvez o supermercado com a história mais longa 
e sólida no município, muitas redes já abriram e fe-
charam suas portas em Santo Ângelo, mas o Weinert 
continua atender a comunidade, mantendo a exce-
lência em sertores fundamentais para a alimenta-
ção humana como a fruteira, padaria e açougue. No 
passado, era conhecido pelo nome fantasia de Pag-

-Menos, mas atualmente é com a marca Weinert que 
expande a sua presença no município, com três lojas.

No dia 7 de janeiro deste ano (2021) foram aber-
tas as portas da terceira loja em Santo Ângelo. Na 
qual a família coloca a serviço da comunidade um 
supermercado de alto padrão, com infraestrutura 
comparada as grandes redes que atuam no Brasil. O 
prédio localizado na Rua Marechal Floriano possui 
2200 metros quadrados, mas com o diferencial de 

ser um negócio familiar que prima pela qualidade 
dos produtos que vende.  

A segunda loja, do Bairro Pippi, foi inaugurada 
no ano de 2010, remodelada em outubro de 2016 e 
desde que abriu suas portas inaugurou um novo tem-
po naquela região de Santo Ângelo. 

Deste modo, com tradição e inovação o Weinert 
escreve uma história impar e contribui para o desen-
volvimento do Município.
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Celebra-se neste dia 14 de novembro o Dia Mundial 
do Diabetes. Foi neste dia que nasceu Frederick Bant-
ing, o mais importante cientista que isolou a insulina e 
iniciou seu uso terapêutico e neste ano tão importante 
acontecimento completa 100 anos. Esse fato está entre 
os principais eventos da historia da medicina de todos 
os tempos, pois revolucionou a historia natural do dia-
bete mellitus. Neste ano o tema escolhido é o papel do 
enfermeiro nos cuidados do diabetes. Os enfermeiros 
desempenham um papel vital às pessoas com diabetes 
para compreender a sua condição e como viver com ela. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, o diabetes afeta 
cerca de 250.000.000,00 de pessoas em todo mundo. 
Só no Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes afirmou 
que em 2019 mais de 13 milhões de pessoas viviam com a 
doença, sendo esse número com potencial de crescimen-
to. O dado é alarmante uma vez que as doenças crônicas 
não transmissíveis como o diabetes são responsáveis por 
mais de 70% das mortes. Dados da Organização Mundial 
da Saúde relatam que enfermeiras representam 59% dos 
profissionais de saúde; são necessários mais de 6 milhões 
de enfermeiras para suprir a carência global. O trabalho 
da enfermagem faz a diferença desde o apoio diagnostico 
precose do diabetes e assegurar um tratamento imediato 
até a formação em autogestão e apoio psicológico, as en-
fermeiras ajudam as pessoas com diabetes a manejar a 
sua condição para prevenir complicações que mudam a 
vida. A prevenção é extremamente importante, pessoas 
que vivem com ou risco de diabetes precisam de acesso a 
comida saudável e um lugar para se exercitarem, ambos 
são componentes fundamentais do cuidado e prevenção 
do diabetes, mais de 50% de diabetes do tipo 2 pode ser 
evitado. Pessoas que vivem com o diabetes precisam de 
educação continua para gerenciar sua condição. Muitas 
não tem acesso a educação em diabetes, uma em cada 
duas pessoas com diabetes não tem acesso a programa de 
educação e a enfermagem tem papel fundamental 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVEN-
ÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

Luana Greniuk 
Fabiano Pereira dos Santos

Daniely Oliveira de Azevedo 
Liliane Ferrazza Wilchen 

Diabetes Mellitus (DM), é uma doença caracterizada 
pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode 
ocorrer devido a alterações na secreção ou na ação do 
hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas 
chamadas células beta. A mudança no estilo de vida tem 
influenciado diretamente no aumento de casos desta pa-
tologia. classificada em: Pré-Diabetes acontece quando o 
nível de açúcar no sangue está aumentando, mas ainda 
não é o suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes. 
Diabetes gestacional ocorre durante a gravidez e na maior 
parte dos casos, é provocado pelo aumento excessivo de 
peso da mãe. Diabetes tipo 1, o pâncreas produz pouca 
ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais 
na infância e adolescência e é insulinodependente, isto é, 
exige a aplicação de injeções diárias de insulina. Diabe-
tes tipo 2 - As células são resistentes à ação da insulina. A 
incidência da doença que pode não ser insulinodepend-
ente, em geral, acomete as pessoas depois dos 40 anos de 
idade. Os principais sintomas da (DM) são: sensação de 
sede exagerada; aumento da fome; poliúria; boca seca; 
cansaço; alterações da visão. O desafio da enfermagem 
frente as complicações desta doença estão relacionadas 
com ações preventivas e integrativas convergentes à mel-
hora dos hábitos diários de vida. O tratamento consiste 
em atividade física; dieta; no diabetes tipo 1, injeções de 
insulina; no diabetes tipo 2, frequentemente medicamen-
tos por via oral e, às vezes, injeções de outros medicamen-
tos ou de insulina; no Diabetes Gestacional é realizado 
através da dieta equilibrada e prática regular de exercícios 
físicos, pois são medidas naturais que permitem controlar 
os níveis de glicemia no sangue.

--------------
¹ Enfermeiros da Unimed – Santo Ângelo RS

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

O PAPEL DO ENFERMEIRO NOS 
CUIDADOS DO DIABETES

CL Claudio Manoel Dornelles da Luz 
Coordenador das atividades de prevenção e 
combate ao diabetes CAUSA GLOBAL LCI

Ao pedido de alguns candidatos a poetas, eis, 
pois, um modelo de soneto inglês, que, no ge-
ral e básico, mantém o esquema 8/6, ou seja, dois 
quartetos e dois tercetos com espaços separados en-
tre si. Poetas ingleses há que juntam numa só estrofe 
os quatorze versos. Dentre eles está, por exemplo, 
Christina Rossetti que escreveu, entre outros sone-
tos, Um Eco do Bosque de Salgueiros, este:

Dois sondaram a lagoa, ele e ela a olhar,
Mãos sós, mas corações unidos, a meu ver,
Na margem, frágeis, relutantes, a bater,
À margem de partir, que há de se passar,
Na imagem um do outro puseram o olhar,
Sentem o coração ávido saltar, desfalecer,
Provam o fel que ambos devem beber,
À margem da vida, quem divide é o mar.

Ninfeias na superfície, e abaixo se perdem

Faces melancólicas que anseiam uma chance,

Resolutas, relutantes, sem enlace: – 

Uma onde repentina e as faces escorrem,

Súbito se unem, e se perdem de alcance:

Assim os corações se unem, e oh! Assim se par-

tem.
Cabem, na certa, pelo menos mais algumas ob-

servações, por mínimas que sejam. Christina Rosset-
ti não era na Inglaterra do final do século XIX tão 
conhecida como o irmão mais velho, Dante Gabriel 
Rossetti, poeta, pintor e um dos líderes do movimen-
to pré-rafaelita, mas, mesmo assim, era e continua 
sendo um dos grandes nomes da poesia naquele 
país. Sugere-se que o leitor ou a leitora deste soneto 
o leia em voz alta para obter dele o pleno efeito. E 
mais cinco dados acerca do soneto: Quantas frases 
ele tem? Duas – dois períodos. Quantos versos? Ca-
torze. Tem tu e vós à vista, co’o e outros apóstrofos 
suprimindo consoantes? Não. Os versos são isomé-
tricos ou heterométricos? Heterométricos – pois há 
versos com dez sílabas poéticas [versos 1, 7 e 12], 
com onze [versos 4, 5, 8, 9, 11 e 13], com 12 [versos 
2, 3, 11 e 13] e um com 15 [verso 6]. É na frase que o 
poema tem e mantém a unidade básica de sentido ou 
nos versos e nas estrofes? Na frase. Seis...

Artur Hamerski
Aportuguesando

Um modelo de 
soneto inglês

14 DE NOVEMBRO = DIA MUNDIAL DO DIABETES

O Poder Legislativo de Santo Ângelo lançou, no dia 10 de novembro, um edital de 
tomada de preços para realizar uma reforma na Casa Legislativa

POLÍTICA

Conforme o presidente Nader Awad, será 
contratada uma empresa pelo Regime de Em-
preitada Global para pintura, reforma do Plená-
rio Juarez Lemos, sala de imprensa e secretaria, 
além de banheiro para pessoas com deficiência. 
“Chegou a hora de realizarmos uma reforma no 
Poder Legislativo, especialmente no Plenário, 
que está com seríssimos problemas, principal-
mente na parte do piso. Temos a expectativa 
que após o fim do recesso do Legislativo, em 1º 
de fevereiro de 2022, já tenhamos condições de 
utilizar novamente o espaço para as Sessões Or-
dinárias” afirmou.

O diretor administrativo da Casa, Thiago 

Zimmermann, explicou que antes de ser lança-
do o edital, os problemas foram estudados pela 
área técnica do Legislativo e a reforma ocorrerá 
seguindo todos os procedimentos legais.

A tomada de preços ocorrerá no dia 26 de 
novembro, quando a documentação e propostas 
deverão ser entregues até às 9 horas no Setor de 
Protocolo da Câmara de Vereadores. Em segui-
da, às 9 horas e 15 minutos da mesma data será 
dado início a abertura de envelopes.

O valor estimado da obra é de R$ 233.974,88, 
e poderão participar as empresas do ramo da 
construção civil, que apresentem toda a docu-
mentação necessária prevista no edital. 

Publicado edital para 
reforma da Casa Legislativa
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Câmara de Vereadores de Santo Ângelo
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