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Consulta 
Popular 
vai até 
dia 30

Quatro propostas foram selecionadas para 
seguir ao voto popular. Votação iniciou na 
segunda, 22, e vai até a próxima terça (30). 
Voto é online no site do evento.

Divulgação
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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 36°
20°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

26°
21°

40 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

28º
18°

0 mm

MÍN.

23/11/2021 - 14h

1° Prêmio -  0.869
2° Prêmio -  8.051
3° Prêmio -  3.885
4° Prêmio -  0.069
5° Prêmio -  2.711
6° Prêmio -  5.585

23/11/2021 - 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

OPINIÃO DE LEITOR

A VIDA É UM SOPRO, E VOCÊ,
JÁ FOI FELIZ HOJE?

Março de 2020 está na nossa memória e marcado 
em nossos corações. A pandemia, algo que parecia tão 
distante e apenas histórico, passou a ser parte nova-
mente de nosso dia-a-dia, requerendo cuidados que 
pareciam tão simples, mas ao mesmo tempo complexos, 
uma vez que, é fácil falarmos nos direitos e deveres in-
dividuais e, esquecermos dos direitos e deveres da co-
letividade.

O mundo mudou. Voltar ao normal fugiu de nos-
sas mãos. Que sociedade teremos, após tantas perdas e 
transformações não só locais, mas regionais, nacionais e 
internacionais? Pois é, falávamos tanto em humanizar 
as relações que antes pareciam perdidas no tempo, mas 
de que forma vamos enfrentar essa sombra que levou 
um pedaço de nossos corações?

Conversarmos sobre um vírus, não é simples. Mas 
o objetivo dessa produção, é lembrar que, além dele, 
outras realidades permanecem nos assombrando, ao 
falarmos de saúde, educação, moradia, deslocamento e 
alimentação, por exemplo.

Estarmos dentro de nossas casas, realizando nossas 
atividades por videoconferências, por exemplo, escanca-
rou o quanto continuamos coniventes com a desigual-
dade. Quantas pessoas perderam seu sustento por não 
possuírem dentro de suas moradias conexão estável com 
a internet e equipamentos que mantivessem a qualidade 
do seu trabalho, como era possível em muitas empresas?

O mundo virtualizou, mas e o acesso a essa transfor-
mação, se deu de forma tão rápida e ao mesmo tempo 
barata, garantindo assim o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o de-
senvolvimento, a igualdade e a justiça, conforme prevê 
nossa Constituição Federal?

Temos um projeto de felicidade incrível, que está em 
nossas mãos. Mas e o que fazemos para haver a efetivi-
dade do mesmo?

Você leitor, deve estar se perguntando o motivo de 
tanto questionamento, que já passará a ser elucidado.

O problema do mundo, a realidade do nosso País, 
não é só a COVID-19, vai muito além dessa calamidade. 
E não podemos mensurar o quanto mais. Mas podemos 
enumerar as dificuldades que passaram cada vez mais, 
estarem assolando a nossa população. O problema é a 
falta de informação, é a necessidade de convivermos em 
sociedade. Não podemos deixar de mencionar a falta de 
diálogo entre os seres humanos, uma vez que, tornou-se 
cômodo se esconder atrás de uma câmera e de um mi-
crofone, onde, em momentos de extrema necessidade, 
as pessoas digitavam apenas algumas palavras.

Não sabemos mais expressar nossos sentimentos. 
Se é que em algum momento nós soubemos. Mas vocês 
perceberam quantas coisas vamos ter que reaprender? 
Isso é preocupante, mas ao mesmo tempo, ouso escrev-
er que não é impossível. Precisamos lutar pelo que está 
previsto. Precisamos buscar nossos direitos e principal-
mente, cumprirmos nossos deveres.

Volto a dizer que o problema não é só a COVID-19. O 
problema é aquela pessoa que, pela falta de informação, 
deixou de tratar sua saúde, vindo a falecer de outra en-
fermidade que, optou por permanecer em casa, pois en-
tendia estar mais seguro.

A desinformação levou parte de você, do meu 
vizinho(a), do meu irmão, do colega de trabalho, da edu-
cação, do mercado de consumo, de todos os ambientes 
que transitamos, da nossa cultura. Uma parte morreu...o 
que vamos fazer para continuarmos vivos? O hoje é um 
presente. A frase é clichê sim, mas aproveite. Levanta, 
sacode a poeira e, dá a volta por cima (ELZA SOARES).

Ana Paula de Oliveira Pause
Mestre em Direito, professora do ensino superior, con-

sultora previdenciária, mediadora e conciliadora judicial 
e extrajudicial

VESTIBULAR

Vestibular de Verão da 
URI tem segunda edição 

dia 4 de dezembro

A URI Santo Ângelo realizará no sábado, 4 de 
dezembro, a segunda edição do Vestibular de Ve-
rão. A inscrição deve ser feita no site, com taxa 
de R$ 30,00.

A prova única de Redação será aplicada a 
partir das 14h, sendo que no ato da inscrição o 
candidato define se fará presencial ou no modo 
remoto.

As opções de graduação oferecidas são: Admi-

nistração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Ciências da Computação, Ciências 
Contábeis, Direito diurno/noturno, Direito-no-
turno, Educação Física, Enfermagem, Engenha-
ria Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Química, Farmácia, Medicina 
Veterinária, Pedagogia, Psicologia.

Na foto, prova de vestibular presencial, reali-
zada no domingo, dia 7 de novembro.

Divulgação
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CONSULTA POPULAR

Votação da Consulta Popular começou 
nesta segunda-feira, dia 22

Desde segunda-feira (22/11), in-
teressados em participar da Consulta 
Popular poderão votar virtualmente, 
por meio do aplicativo Colab ou pelo 
site: consultapopular.rs.gov.br . A 
votação se encerra em 30 de novem-
bro.

Instituída em 1998 pelo governo 
do Estado, a consulta permite aos 
votantes que definam diretamente 
parte dos investimentos a constarem 
no orçamento estadual. Neste ano, o 
valor disponibilizado será de R$ 30 
milhões para as 28 regiões dos Core-
des (Conselhos Regionais de Desen-
volvimento). A verba é distribuída de 
acordo critérios como população de 
cada região e o Índice de Desenvolvi-
mento Socioeconômico (Idese).

Seja pelo aplicativo ou pela web, 
é necessário fazer login pelo Colab 

– quem ainda não se cadastrou, pre-
cisa criar uma conta. É recomendá-
vel, antes de iniciar a pesquisa, ter 
em mãos o CPF e o título de eleitor. 
Após cadastro e com base nas infor-
mações prestadas, haverá direciona-
mento automático para a cédula do 
Corede correspondente ao domicílio 
eleitoral. Cada eleitor poderá votar 
em apenas uma proposta de seu do-
micílio eleitoral, sendo selecionada 
aquela com maior número de votos.

Neste ano, em sua primeira fase, 
a Consulta Popular recebeu cerca de 
mil ideias enviadas por cidadãos. As 
propostas foram selecionadas após o 
término do prazo de envio, com base 
em uma análise técnica, a partir de 
critérios como viabilidade de execu-
ção, orçamento, competência, afirma 
o governo.

Na região do COREDE Missões, são 4 propostas, nos âmbitos da cultura, ciência e informação, turismo e obras em estradas vicinais



4 Quarta-feira, 24 de novembro de 2021

JOSIANE KRAUS - dinâmica gerente comercial do 
nosso Jornal, comemorou o seu aniversário, ontem, 
dia 23, sendo o centro das atenções, especialmente 
de seu marido Cláudio, filha Alice, demais familiares 

e amigos. À Josiane, parabéns e muito sucesso!

FELIZ ANIVERSÁRIO

Foto: Vick Almeida

No sábado passado, 20, o Clube Gaúcho, viveu 
de forma diferenciada e ao ar livre a 29ª 

Novemberfest, que teve como cenário a sua sede 
campestre. A noitada regada por muito chope da 
Noroeste Bebidas, e bem gelado é claro, iniciou 
com o  cerimonial de abertura  da festa conduzido 
por Gilvete Lírio, ocasião em que Ana Carolina 
Braga Meotti - Rainha da 28ª Novemberfest, fez 
seu desfile de despedida e coroou a sua sucessora: 
Luisa Glowacki Minetto. Em seguida entrou em 
cena a banda Meninos do Brasil, que contagiou 

a todos através de um excelente repertório. Já na 
segunda etapa da festa, quem entrou em cena 
foi a dupla Carol & PC, da banda Carol Banda 
Show, que animou as danças até a madrugada de 
domingo. O Gaúcho recebeu muita gente bacana 
que se divertiu pra valer na “Festa da Alegria e do 
Chope”.  Enfim, novamente os méritos devem ser 
creditados a toda a diretoria do Clube Gaúcho - 
liderada com entusiasmo por Luís e Marilise Voese 
- que estão pra lá de contentes com o grande 
sucesso do evento. Prosit a todos nós!

As Rainhas da Novemberfest Ana Carolina Braga Meotti,  da 28ª e Luisa Minetto, da 
29ª, entre Luís (D) e Marilise Voese - casal-presidente do Gaúcho, e Andréia e Darcione 

Spolaor (E) - casal vice-social, no momento de homenagens e troca de faixas.

29ª NOVEMBERFEST: UM GRANDE SUCESSO!
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MAGME LONDERO - conceituada diretora da Escola 
Criança e Companhia, estreou idade nova no último 

sábado, dia 20, sendo alvo de inúmeras manifestações 
carinhosas motivadas pelo transcurso da data, em especial 

de seu marido Fernando, filhos, demais familiares e 
amigos. À Magme, parabéns e sucesso sempre!

HAPPY BIRTHDAY

Foto: Divulgação

a todos através de um excelente repertório. Já na 
segunda etapa da festa, quem entrou em cena 
foi a dupla Carol & PC, da banda Carol Banda 
Show, que animou as danças até a madrugada de 
domingo. O Gaúcho recebeu muita gente bacana 
que se divertiu pra valer na “Festa da Alegria e do 
Chope”.  Enfim, novamente os méritos devem ser 
creditados a toda a diretoria do Clube Gaúcho - 
liderada com entusiasmo por Luís e Marilise Voese 
- que estão pra lá de contentes com o grande 
sucesso do evento. Prosit a todos nós!

As Rainhas da Novemberfest Ana Carolina Braga Meotti,  da 28ª e Luisa Minetto, da 
29ª, entre Luís (D) e Marilise Voese - casal-presidente do Gaúcho, e Andréia e Darcione 

Spolaor (E) - casal vice-social, no momento de homenagens e troca de faixas.

A Rainha da 29ª Novemberfest Luisa 
Minetto,  com o  Casal Número  1 
da “November”: Hotto & Helga, 

animaram a festa.

29ª NOVEMBERFEST: UM GRANDE SUCESSO!
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

Eleições
As eleições de 2022 prometem ser das mais disputadas dos últimos tem-

pos. Partidos e lideranças politicas estão se organizando, inclusive alguns 
nomes já despontam como possíveis candidatos, já que serão eleitos, Presi-
dente da República, Governador, Senador, Deputados Federais e Estaduais. 
Em Santo Ângelo, não poderia ser diferente, com pré-candidatos articulando 
apoios e nomes sendo cogitados para concorrer. Até o momento em busca da 
reeleição Assembleia Legislativa estão os atuais deputados Eduardo Loureiro 
(PDT) e Capitão Macedo (PSL). Já os que também disputam a vaga são Nara 
Damião (MDB) e Nívio Braz (PRTB). Para federal estão no certame os vere-
adores Professor Corazza (PT) e Vando Ribeiro (MDB). Alterações podem 
acontecer neste quadro e outros nomes poderão surgir ao longo dos meses.

22/10/2021 - Empréstimo de uma cama hospitalar, com 
colchão.

26/10/2021 - Empréstimo de uma cadeira de rodas Quer colaborar? Nos ligue!!!

29/10/2021 - Protocolo da Prestação de Contas de 
nosso Bazar

29/10/2021 - Entrega de peças de roupas e calçados 
no Lar Isabel Rodrigues

29/10/2021 - Doação de um óculos para um menino de 
7 anos de uma escola pública. Ótica Elo sendo nossa par-
ceira para essa ação.

MISSÕES
EM FOCO

Jonatã Ferreira
jonata.junior@bol.com.br

Merece aplausos
A comunidade se despede do conceituado músico e produtor Jonas 

Demeneghi, que faleceu ontem, dia 22. Curiosamente partiu no dia no 
Dia do Músico, profissão que abraçou com tanto amor e dedicação. Deixa 
a prantear esposa Carina Fiorim Comerlato, três filhos, a mãe Adelina e 
irmãos, em especial o amigo Marcos, jornalista de O Mensageiro.

Conheci Jonas nas atividades do movimento espírita local, sendo que 
na última Conjes (Confraternização de Jovens Espíritas), hoje Conjergs, 
realizada em 2010 com o tema “Família” ele esteve a frente da parte musi-
cal, inclusive estivemos envolvidos na apresentação de uma peça teatral. 

Além disso, sempre 
muito dedicado pro-
duziu jingles, músicas 
e outros tantos trabal-
hos que lhe renderam 
reconhecimento. Por 
toda trajetória muitos 
aplausos pela pessoa e 
pelo artista que sempre 
foi. Vá em paz amigo!

Mudando de assunto
Foi publicado no dia 18 de 

novembro no Diário Oficial 
do Município a listagem dos 
nomes dos artistas e trabal-
hadores da cultura que foram 
contemplados com o Auxílio 
Cultural. Ao todo foram 59 
inscritos que foram afeta-
dos em suas rendas durante 
a pandemia, onde receberão 
o valor de R$ 800. Para con-
ferir a listagem completa 
acesse https://pmsantoange-
locultura.abase.com.br/site/
conteudos/3933-auxilio-emer-
gencial-cultura          

Eduardo Loureiro (PDT) Capitão Macedo (PSL) Nara Damião (MDB)

Nívio Braz (PRTB) Professor Corazza (PT) Vando Ribeiro (MDB)
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EXPOSIÇÃO

Arquitetura e Urbanismo da URI promove 
Mostra comemorativa aos 10 anos do curso
Com a presença dos diretores Gil-

berto Pacheco, Marcelo Stracke e Be-
renice Rossner Wbatuba, convidados 
especiais, estudantes e professores, o 
curso de Arquitetura e Urbanismo da 
URI inaugurou no Atelier Livre (pré-
dio 20), a Mostra comemorativa aos 10 
Anos do Curso.

Os desenhos, maquetes, projetos, 
trabalhos de conclusão de curso per-
manecerão expostos até dia 30 de no-
vembro, tanto no Atelier Livre como 
em diferentes espaços da cidade: Es-
tação Rodoviária, Centro Municipal de 
Cultura, Supermercados Weinert-Ma-
rechal Floriano, Café Cultura, Sicredi 
(duas agências), Unimed, Hospital 
Santo Ângelo, Unicred, Museu Muni-
cipal Olavo Machado, Loja Tumelero, 
Alumisul, Campeã Ferro e Aço, Loja 
Dallosto, Loja Formatto.

Em sua manifestação, a coordena-
dora do curso, Roberta Doleys Soares, 
fez um resgate da história, lembrando 
todos os coordenadores e professores 
e enaltecendo a participação ativa do 
Centro Acadêmico “Maloca”, assim 
como o apoio da direção do Câmpus na 
evolução do curso. Ao abordar o papel 
do profissional na sociedade, agrade-
ceu aos estudantes por desafiarem o 
curso a ousar, ser criativo e crescer.

O Diretor Acadêmico Marcelo Stra-
cke agradeceu a todos que construíram 
a história do curso, assim como aos ór-
gãos, entidades de classe e empresas 

parceiras, destacando o trabalho sério 
e comprometido que a URI mantém 
com a Região. “É importante dispo-
nibilizar esta Mostra para a toda a co-
munidade, compartilhando o trabalho 
realizado durante a vida acadêmica”.

A estudante Gabriela Meinhardt 
Camargo, presidente do Centro Acadê-
mico ‘Maloca’ observou que “mesmo 
com a pandemia, buscamos não nos 
desligar. A convivência entre universi-
tários e professores é uma marca mui-
to forte nestes 10 anos. Em nome dos 
colegas, eu agradeço aos professores. 
Vocês nos passam tudo o que precisa-
mos para nosso futuro”.

A egressa Fernanda Winckler deu 
testemunho da importância do curso 
para sua atuação atual na empresa da 
família, cujo prédio-sede tem mais de 
80 anos. “Entre a infinidade de técni-
cas e valores que construímos no cur-
so, o respeito ao patrimônio é muito 
marcante”.

Entre os convidados, marcaram 
presença a presidente da Sociedade 
de Engenheiros e Arquitetos de Santo 
Ângelo, Elis Regina Lucca, o Diretor 
de Turismo e dirigente da Tekoá Tur 
Romaldo Melher, o arqueólogo do 
Narq Cristiano de Jesus, o arquiteto 
e urbanista da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e Habitação 
Faylo Thomas, a gerente da loja Tu-
melero Neusa Rocha e o vendedor da 
mesma empresa Jeisson Berghahn.

Projetos dos estudantes estarão expostos até dia 30, em diversos pontos da cidade.

Professores, alunos e convidados participaram da inalguração

VESTIBULAR

Circuito Sesc de 
Corrida está com 

inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para 
o Circuito Sesc de Corridas – ETAPA 
VIRTUAL, evento nacional que in-
centiva a solidariedade e a prática de 
atividade física. A renda arrecadada 
durante o evento será revertida em 
cestas básicas por meio do Progra-
ma Mesa Brasil Sesc a entidades que 
atendem pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. A inscrição deve 
ser realizada até o dia 28 de novem-
bro no site www.circuitosescdecorri-
das.com.br pelo valor de R$ 20, que 
dá direito a camisa e medalha.

 A corrida pode ser feita individu-
almente, em lugar e horário de esco-
lha do participante, entre os dias 4 e 
12 de dezembro. Para não deixar os 
atletas sem o momento tradicional 
de entrega da medalha no final da 
prova, será disponibilizado um fil-

tro no Instagram Sesc Brasil, onde o 
corredor poderá aplicar a imagem da 
premiação na sua foto. Depois, bas-
ta compartilhar o resultado com os 
amigos nas redes sociais, marcando 
a hashtag #circuitosescdecorridas. A 
camisa e a medalha serão entregues 
em janeiro, nas unidades indicadas 
pelos participantes no formulário de 
inscrição. 

De acordo com Anderson Dalbo-
ne, Gerente de Lazer do Departamen-
to Nacional do Sesc, incentivar a prá-
tica de atividade física aliada a uma 
ação solidária é muito gratificante. 
“Esse projeto nasceu justamente com 
a proposta de difundir um estilo de 
vida mais saudável. Associá-lo a uma 
ação tão importante como o combate 
à fome é mais um motivo para essa 
mobilização”, observa.

Circuito Sesc de Corridas 
Criado em 2018, o Circuito Sesc 

de Corridas está presente em todas 
as regiões do país, reunindo anual-
mente mais de 120 provas de rua. 
Em função da pandemia, o evento 
acontece pelo segundo ano em for-
mato virtual. O projeto busca incen-
tivar a prática de exercícios físicos 
e um estilo de vida saudável. As 
provas acontecem tanto nos gran-

des centros como em municípios do 
interior e comunidades periféricas, 
ampliando o acesso para os atletas 
e incentivando iniciantes na moda-
lidade. Outra característica do cir-
cuito é promover a integração dos 
participantes e familiares, por meio 
de ações de lazer e entretenimento, 
realizadas paralelamente às provas, 
como jogos educativos, aulões de gi-
nástica e recreação.

Renda arrecadada será revertida em cestas básicas para com-
bate à fome

Divulgação

Divulgação
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