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A decisão de comprar um imóvel e todos os 
processos que antecipam a entrega das chaves, 
não são tarefas nada fáceis. Além da análise de 
informações e busca de documentos, são diversas as 
outras etapas envolvidas. Por isso, contar com a ajuda 
de um especialista faz toda a diferença.

O corretor de imóveis é o especialista habilitado, 
em todo o Brasil, para intermediar as transações 
imobiliárias, seja no processo de compra ou venda de 
um imóvel, o profissional é fundamental para realizar 
um bom negócio.

Principalmente para que você não caia em golpes 
e tenha prejuízos ao adquirir a casa ou apartamento. 
Por isso as principais atribuições de um corretor 
estão: divulgação e avaliação do imóvel, do seu valor e 
conferir e organizar as documentações.

O corretor é o profissional pronto para 
compreender as necessidades de cada cliente, se 
destacando por suas atribuições.

Uma das principais atribuições de um corretor de 
imóveis é a divulgação dos imóveis com que trabalha. 
A maioria dos profissionais, inclusive, utiliza todos 
os recursos necessários para que as propriedades 
presentes em sua carteira sejam conhecidas pelo 
máximo de pessoas possíveis.

Devido à sua experiência de mercado e formação 
técnica, o corretor conta com as ferramentas 
necessárias para avaliar as principais características 
de um imóvel e, com isso, estipular um valor que seja 
adequado. 

Essa etapa garante segurança tanto ao comprador, 
que terá a garantia de não estar adquirindo um bem 
superfaturado, quanto ao vendedor que terá a certeza 
de receber um valor justo pela propriedade.

Além de avaliar o valor do imóvel, o corretor 
também conta com o conhecimento necessário para 
atestar o estado da propriedade. Realizando uma 
análise detalhada dos componentes da estrutura e 
identificar possíveis defeitos e problemas que deverão 
ser resolvidos antes de realizar a negociação do 
imóvel.

Outra etapa importante durante a negociação 
de um imóvel é a conferência da documentação. Por 
se tratar de uma atribuição relativamente técnica, a 
atuação do corretor é fundamental para evitar erros e 
garantir um processo tranquilo e preciso.

Portanto o principal objetivo do corretor de 
imóveis é ajudar o cliente a realizar o melhor negócio, 
apontando as melhores oportunidades e afastando-o 
das piores condições  de pagamento.

É ele quem dará as principais orientações sobre os 
financiamentos imobiliários e ajudará a tirar certidões 
e documentos necessários em todos os cartórios.

A importância do corretor de imóveis 
para a compra e venda do seu imóvel

IMÓVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

Maiores informações pelo fone
(55) 9.9626-7345

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 30°
12°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

33°
15°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

35º
16°

0 mm

MÍN.

19/11/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.704
2° Prêmio -  7.245
3° Prêmio -  9.640
4° Prêmio -  1.851
5° Prêmio -  2.285
6° Prêmio -  7.725

19/11/2021 - 18h

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

Cheia
19/11 a 26/11

Minguante
27/11 a 3/12

Ótimo 
edifício na planta 
localizado na Rua 
Marechal Floriano,  
próximo a Unimed 
com 62m2 de 
área privativa, 
com 01 box de 
garagem. Ótimas 
oportunidades de pagamento, podendo ser 
parcelado direto com a construtora.

Valor de venda: a partir de R$ 289.000,00

Valdir Vieira do nascimento, 58 anos, contou que 
há cerca de 25 anos sofria com problemas de visão, 
porém, sem recursos para adquirir a armação e a 
lente. “Depois que realizei o pedido na Central do 
Bem, em menos de 20 dias, fiz os exames e agora, 
antes de completar um mês estou recebendo os ócu-
los. É alegria e gratidão”, disse.

A ação de doação de óculos de grau foi possível 
a partir de uma parceria entre a Central do Bem e a 
Ótica Paulo. A entrega foi realizada na tarde de quin-
ta-feira, dia 18, na filial da Ótica Paulo localizada na 
rua Três de Outubro, no centro de Santo Ângelo.

A primeira-dama Juliana Barbosa agradeceu aos 
gerentes da ótica que é parceira da Central do Bem 
neste projeto. “Uma empresa que colabora com a 
comunidade. É referência em solidariedade e nos 
auxilia a melhorar a qualidade de vida das pessoas”, 
afirmou.

Luiza Teixeira, esposa do vice-prefeito Volnei 
Teixeira, também agradeceu a sensibilidade da Ótica 
Paulo e destacou o trabalho realizado pela Central do 
Bem. “Quem realmente precisa recebe o auxílio da 

Central do Bem que conta com o apoio de empresas 
com visão solidária, como a Ótica Paulo”.

Cátia Borges, gerente da filial da Ótica Paulo, res-
saltou que a empresa tem como característica auxi-
liar ações sociais e com a Central do Bem desenvolve 
uma ótima parceira com a certeza de que o benefício 
chega a pessoas que realmente necessitam.

A coordenadora da Central do Bem, Tassiana Ri-
beiro, acompanhou a entrega.

AÇÃO SOCIAL

A visão do Seu Valdir 
ganha mais nitidez

Foto - Fernando Gomes 

Foto - Fernando Gomes 
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Gol confirma início do período de 
venda dos bilhetes para São Paulo

MOBILIDADE

Voos comerciais periódicos entre o Ae-
roporto Regional Sepé Tiaraju em Santo 
Ângelo e o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, teve o início das 
operações confirmadas para julho de 2022. 
A notícia foi comunicada durante uma 
audiência realizada no Plácio Piratini, na 
quarta-feira, dia 17. Estavam presentes o 
Governador Eduardo Leite, o Prefeito de 
Santo Ângelo, Jacques Barbosa e o CEO da 
Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, entre 
outras lideranças regionais e políticas. 

Os Bilhetes para os voos regionais que envolvem 
operações locais estarão disponíveis para compra no 
primeiro trimestre de 2022. A aquisição pode ser fei-
ta no site e pelo aplicativo da companhia, nas lojas Gol 
nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relaciona-
mento (0300 115 2121) e em agências de viagem.  

A conquista destes voos está relacionada a um 
aperfeiçoamento do Programa Estadual de Desenvol-
vimento da Aviação Regional, iniciado em 2019. Além 
de Santo Ângelo, a população das cidades de Pelotas, 
Uruguaiana e Santa Maria também foram contempla-
das com as pontes aéreas até São Paulo. 

No total, a Gol terá voos diretos para sete destinos 
no RS, incluindo Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo 
Fundo. Com isso, o Rio Grande do Sul se torna o Es-
tado com maior número de voos partindo de fora da 
capital diretamente para o aeroporto de Guarulhos. 

Kakinoff destacou o trabalho em conjunto da com-

panhia com o Estado para que as novas rotas fossem 
viabilizadas. “Estamos fazendo um anúncio que repre-
senta um marco na aviação do Rio Grande do Sul. Ago-
ra o Rio Grande do Sul se torna o Estado que, com ape-
nas uma parada, vai permitir que a maior quantidade 
de cidades fora da capital tenha esse acesso ao mundo 
todo, por meio do aeroporto de Guarulhos, com uma 
frequência de três a quatro vezes por semana, contem-
plando todas as necessidades de lazer e trabalho”, disse 
o CEO da Gol.

Também estiveram presentes o secretário Juvir 
Costella (Logística e Transportes), o secretário Luiz 
Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e o 
presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional 
e líder do governo na Assembleia, deputado Frederico 
Antunes. Os prefeitos Ronnie Mello (Uruguaiana), Jor-
ge Pozzobom (Santa Maria) e Jacques Barbosa (Santo 
Ângelo) e o vice-prefeito Idemar Barz (Pelotas).
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A competição rendeu homenagem a 
grandes nomes do vôlei brasileiro e mun-
dial que estiveram presentes na competi-
ção.
RECEBERAM O TROFÉU SEPÉ TIARAJU 

OS SEGUINTES ATLETAS  =>

Fechando as homenagens, a Confe-
deração Brasileira de Voleibol - CBV, re-
presentada pelo presidente da Federação 
Gaúcha de Voleibol, Carlos Cimino, entre-
gou a placa com o título de "Emérito do 
Vôlei Brasileiro", a Matheus Vier,  sendo o 
primeiro ex-atleta e dirigente do vôlei de 

praia gaúcho a ter seu nome incluso no 
Hall da Fama da CBV.  

Juntamente com a placa, os atletas Pe-
dro Vanelli e Rafael Foerster entregaram o 
quadro de honra da CBV, com depoimen-
tos de grandes nomes do vôlei de praia 
brasileiro e mundial.

Atletas de quatro 
países e seis estados  
na 7ª Copa Mercosul 

de Volei de Praia
A infraestrutura esportiva do Clube Gaúcho ganha 

visibilidade na América Latina e se consolida 
como uma referência para a prática do vôlei de 

praia no interior do estado do Rio Grande do 
Sul. Sediou entre os dias 13 e 15 de novembro a 
7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia com atletas 
vindos de quatro países e seis estados diferentes 

Foto - Marcos Demeneghi

ESPORTE

• Roberto Purificação- Salvador 
• Nelson Eickoff - Itapema 
• Vinicius Raguzzoni- Santo Ângelo 
• Scheila Arena - Passo Fundo 
• Daniana Pompeo - Santo Ângelo 

O Clube foi anfitrião de 50 duplas vindas da Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Além do Rio 
Grande do Sul, a competição contou com duplas de 
São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Roraima e Pará. 
Foram três dias de disputa até a definição dos ven-
cedores que conquistaram o título máximo e a pre-
miação de R$ 8.500,00. 

Entre os duplas participantes destacaram-se os 
atletas pertencentes à seleção Paraguaia, treinadas 
pelo campeão brasileiro e medalhista Pan-america-
no, Adriano Garrido, conquistando as 4 primeiras 
colocações.

1ª Gonzalo e Roger 
2ª Riveros e Garay
3ª Pablo e Rodrigo 
4ª Santi e Jonathan

Foram realizadas 80 partidas em três dias de 
intensa movimentação esportiva acompanhado 
pelo presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, 
Carlos Cimino e também pelo diretor de árbitros, 

Mauro Engelke, além do público local e autoridades 
do município. 

“A competição trouxe a Santo Ângelo, mais uma 
vez, os atletas destaques desta modalidade espor-
tiva do Sul Brasil e da América do Sul. Tanto a in-
fraestrutura do clube, quanto os preparativos para 
sediar a competição, colocaram a Copa Mercosul 
de Vôlei de Praia em posição de destaque entre os 
principais eventos do Brasil” declarou o diretor do 
departamento de Vôlei do Clube Gaúcho, Jeferson 
Favila Sfredo.  

O casal presidente do Clube, Marilise Lacroix 
Voese e Luis Alberto Voese, destacaram a impor-
tância de fomentar o esporte e ficaram muito sa-
tisfeitos com a participação dos atletas, destacando 
a repercussão positiva para o município de Santo 
Ângelo.  “Conseguimos movimentar a economia da 
cidade, hotéis, restaurantes, supermercados, afinal, 
foram mais de 50 duplas presentes, juntamente 
com eles inúmeras pessoas que vieram especial-

mente acompanhar a copa. 
As duplas brasileiras com as melhores coloca-

ções foram Tony e Roger de Balneário Camboriú e 
Pedro e Ronaldo de Erechim/ Porto Alegre, ambos 
na quinta colocação. 

O evento foi prestigiado por muitas autoridades 
da cidade, como o Vereador Vando Ribeiro, repre-
sentando a Câmara Municipal, Marlon Moreira 
representando a secretaria de Cultura e Esportes, 
Luis Voese representando o prefeito municipal Jac-
ques Barbosa e Marilise Voese presidente do Clube 
Gaúcho, bem como, grande parte da diretoria do 
Clube, representados pelo Casal Diretor de Vôlei, 
Jeferson Sfredo e Allyne Sfredo.

Cabe ressaltar que todos atletas apresentaram 
teste antígeno negativo e passaporte vacinal com-
pleto, para acessarem o Clube Gaúcho,  assim ga-
rantindo a segurança de todos", finaliza Matheus 
Vier,  diretor de Vôlei de Praia da Federação Gaú-
cha de Voleibol.

Diplas finalistas da 7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia
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José Olavo Neis

Conheça um pouco da história de José Olavo Neis, organista da 
Catedral Angelopolitana, professor de Literatura Americana que fala 
seis idiomas, já viajou para 45 países diferentes, toca, pelo menos, cinco 
instrumentos musicais e assistiu muitos espetáculos da Broadway, pois 
teve a oportunidade de morar um ano em Nova Iorque (New York City)

MÚSICA E CULTURA

“A música faz 
parte da minha 
estrutura, está 

no meu dia a dia”    

A música ambiental que 
acolhe quem adentra a Cate-
dral Angelopolitana entre as 9h 
e 10h de domingo é executada, 
ao vivo, por José Olavo Neis, 
organista que também usa sua 
expertise musical para acompa-
nhar o coral regido pelo Irmão 
Bruno Klein. Semanalmente, 
antes da missa, escolhe uma das 
peças clássicas de música sacra 
compostas no século XVII para 
dar continuidade a esta ativida-
de que realiza desde a década 
de 60, quando veio morar e tra-
balhar em Santo Ângelo como 
professor de Língua Inglesa e 
Literatura Americana.  

Mas quem é este dedicado mú-
sico e professor que semanalmente 
interage com a comunidade por 
meio do som característico dos ór-
gãos? 

Todos conhecem como Pro-
fessor Olavo e, talvez, o único 
organista na região, possui 83 

anos, é professor titular da URI 
Santo Ângelo onde ministra au-
las de Inglês e de literatura ame-
ricana. Fala seis idiomas - por-
tuguês, inglês, francês, alemão, 
espanhol e italiano – Curiosa-
mente, já visitou 45 países di-
ferentes, pois gosta de viajar e, 
sempre que pode, passa quase 
um mês no exterior.

Logo após a formação acadê-
mica, Olavo Neis, ganhou uma 
bolsa de estudos e foi morar em 
Nova York. “Tive o privilégio de 
assistir os concertos da Orques-
tra Filarmônica de New York 
e minha maior glória foi escu-
tar a Orquestra Filarmônica de 
Berlim”. Aqui no Rio Grande 
do Sul, nosso organista viajou, 
muitas vezes, exclusivamente 
para assistir concertos na Ca-
pital Porto Alegre, inclusive de 
órgãos de igreja.

Além de ser organista, toca 
piano, acordeom, violão, tem 
uma coleção de gaita de boca 
e estuda permanentemente a 

música, pois acredita que quan-
to mais conhece, melhor sabe 
apreciar as virtuosidades das 
músicas clássicas. 

Considera-se uma pessoa de 
sorte, com a música alimentou a 
alma e com a profissão de pro-
fessor conquistou tudo que pos-
sui. Trabalhou em instituições 
como Setrem, Unijuí, URI, mi-
nistrou cursos em Passo Fundo, 
na Faculdade Federal de Santa 
Maria, deu aulas de inglês para 
executivos da diretoria de em-
presas como Souza Cruz, Cotri-
sa, Coca-Cola, Mecânica Ritter, 
inclusive deu aulas para grupos 
de médicos, entre outros.  

Contudo, sempre reserva um 
tempo para apreciar e executar 
músicas ao piano, atividades 
desenvolvidas como hobby e a 
presença dominical, para to-
car órgão na missa, é atividade 
prioritária na sua vida.

Continua na próxima edição...
Reportagem e edição 

 Marcos Demeneghi

Foto - Marcos Demeneghi
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E os meses vêm trocando de cores e  dando 
alerta, setembro amarelo, outubro rosa, novem-
bro azul, dezembro vermelho, tudo isso para que 
os cuidados necessários à saúde do ser humano se 
tornem um chamamento para a conscientização.

É no novembro azul que, hoje, iremos nos de-
ter. São diversas entidades sociais em busca da 
conscientização masculina sobre sua saúde, sua 
preservação e cuidados necessários para sua ma-
nutenção. Dentre esses cuidados o objetivo maior 
dessa campanha é alertar sobre o Câncer da 
próstata, uma importante causa de morte entre os 
homens. Em média, 42 homens morrem, por dia, 
em decorrência da doença e cerca de 3 milhões 
vivem com ela, conforme dados de 2020.

Essa Campanha teve início na Austrália, em 
2003,  quando um grupo de 30 amigos resolveu 
deixar crescer o bigode, o que estava fora de moda, 
com o intuito de chamar a atenção para a saúde 
masculina. Isso produziu bom resultado e foi se 
expandindo pelo mundo, que, gradativamente foi 
aderindo à campanha que tem símbolo o bigode e 
a cor azul. Seus objetivos foram além de conscien-
tizar a respeito do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças comuns em homens.  O 
Novembro Azul também veio com a ideia quebrar o 
preconceito que muitos homens têm em relação ao 
exame de toque.  Para tranquilizar os homens que 
temem esse tipo de exame, há o PSA ou antígeno 
prostático específico (exame de sangue). Muitos 
médicos indicam que esses exames sejam feitos 
pelo menos uma vez por ano para os homens a par-
tir dos 45 anos de idade. 

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais 
incidente em homens. A próstata é uma glândula 
localizada abaixo da bexiga, à frente do reto. Ela 
produz até 70% do sêmen, sendo indispensável 
para a fertilidade. No mundo, esse é o sexto tipo 
de câncer mais frequente e o segundo mais mortal 
entre os homens. Estima-se que 1 a cada 6 homens 
irão sofrer com o problema. A cada 7,6 minutos, 
um caso é diagnosticado e, a cada 40 minutos, há 
um óbito por câncer de próstata, segundo o INCA. 
Precisa-se ressaltar que, em fase inicial, normal-
mente, ele é assintomático, daí a necessidade de 
exames de prevenção. Quando surgem os sinto-
mas, possivelmente, a doença já esteja em fase 
adiantada. Segundo especialistas do site “Minuto 
Saudável”, os sintomas incluem: vontade urgente e 
repentina de urinar; dificuldade e dor para urinar; 
diminuição do jato da urina; ter vontade de urinar 
mais frequentemente; sensação de que a bexiga 
não esvaziou completamente ao urinar; dificuldade 
para iniciar e parar a passagem da urina; urina em 
gotas ou em jatos sucessivos; necessidade de fazer 
força para manter o jato da urina; dores na parte 
baixa das costas (lombalgia) ou na pélvis (abaixo 
dos testículos); disfunção erétil; dor ao ejacular; 
sangue na urina ou no esperma; fortes dores cor-
porais e ósseas; dor no testículo; sangramento 
pela uretra; insuficiência renal. Como as causas do 
câncer são, em geral, multifatoriais, a prevenção é 
feita com uma dieta balanceada, prática de ativi-
dades físicas, controle do peso, diminuição do con-
sumo de álcool e corte do cigarro.

O Novembro Azul é uma campanha que vem 
crescendo muito devido às informações e à con-
scientização de que a prevenção do Câncer de 
Próstata é necessária para o bem estar e a saúde do 
homem. Muitos exames laboratoriais têm reduzido 
as taxas dos exames para proporcionar mais usos 
dos mesmos durante a campanha. Esta veio para 
quebrar preconceitos e conscientizar o homem de 
que ele precisa fazer visitas periódicas ao médico e 
exames de prevenção.

No dia 17 de novembro aconteceu o dia mun-
dial de combate ao Câncer de Próstata e espera-
se que o “Novembro Azul” consiga realizar todos 
os objetivos propostos e que cada homem leve as 
informações a todos os seus círculos de amizade e 
conhecimento.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

NOVEMBRO AZUL
CaL Maria da Gloria Caetano Notargiacomo

MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira
jonata.junior@bol.com.br

São Miguel
das Missões

No último domingo, dia 14, este articulista foi rece-
bido pelo prefeito de São Miguel das Missões, José Rob-
erto (PP), que com muita hospitalidade esteve nos guiando 
por alguns pontos turísticos da cidade. Robertão, como é 
popularmente conhecido, nos levou até a belíssima Fonte 
Missioneira, além de uma parada em um dos mais geni-
ais monumentos, o “Jáz” que faz uma justa lembrança da 
malfadada passagem bandeirante por estes pagos e em 
sua vergonha, permanece “enterrado”, sempre mirando a 
majestosa catedral de São Miguel.   

O prefeito ainda fez questão de mostrar seu mais novo 
projeto, em fase de conclusão, a estátua do grande artista 
missioneiro Cenair Maicá, que segundo José Roberto, tem 
fortes ligações com a cidade, já que teve negócios na lo-
calidade. A importante obra está localizada na praça de 
mesmo nome, que terá espaço de lazer, lago, pista para 
caminhada, etc.

Como não poderia faltar, para encerrar com chave de 
ouro, estive no Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, 
mais conhecido como Ruínas de São Miguel, que com toda 
sua imponência e história encanta aos seus visitantes. Ind-
ico aos nossos leitores, que possam visitar este importante 
Patrimônio Histórico da Humanidade, vale cada momento.

Escritores e poetas estarão reunidos entre os dias 20 e 21 de novembro no Parque das 
Fontes em Entre-Ijuís para a 19ª edição do Acampamento da Poesia 

LITERATURA

A Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís e a 
ASLE – Academia Santo-angelense de Letras, 
em parceria com o Balneário Parque das Fon-
tes, estão programando o 19º Acampamento da 
Poesia, a realizar-se nos dias 20 e 21 de novem-
bro de 2021, no Parque das Fontes, Entre-Ijuís.

O Acampamento é um evento anual que reú-
ne poetas de várias partes do Estado e de outros 
estados vizinhos, com o objetivo de promover o 
encontro de poetas e de incentivar a produção 
literária, especialmente do gênero poesia.

Neste ano, o tema do Acampamento é “Ba-
talhas” e o Patrono da 19ª edição é o Acadê-

mico Renato Jacob Schorr, atual Presidente 
da ASLE. O poeta de estudo é Aparício Silva. 
O Acampamento conta com várias atividades 
literárias e afins, incluindo uma Oficina de Li-
teratura que, neste ano, será ministrada pela 
poetisa, Doutora em Literatura, Guiomar Terra 
Batú dos Santos.

Está incluída entre as atividades uma home-
nagem aos Poetas João Demétrio Ribeiro Filho, 
que vinha todos os anos de Pato Branco, Para-
ná, para o Acampamento, e do Poeta e cidadão 
santo-angelense Olgi Krecji, ambos vítimas fa-
tais da covid-19.

O Acampamaneto da Poesia 
inica neste neste sábado

Fotos - Divulgação/ASLE

Acadêmicos da ASLE na última edição do evento
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