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A pandemia do COVID-19 mudou a vida 
das pessoas. O isolamento social começou,  
com o uso de máscaras, trabalho em modelo  
home office e o consumo de muito álcool em 
gel. No entanto, para aqueles que se planejam 
para a vida pós-pandemia, surge uma dúvida: 
como está o mercado imobiliário nesse 
momento?

Passados os meses iniciais da pandemia 
o mercado imobiliário brasileiro se mostrou 
resiliente e surpreendeu a todos durante a 
pandemia,  pois foi um dos poucos setores que 
teve uma grande expansão.

Ao contrário de outros mercados que 
ainda sentem a crise causada pela pandemia, 
o setor de imóveis teve uma boa repercussão 
e promete ter maior crescimento em 2022 
segundo especialistas.

Com a pandemia, as pessoas ficaram mais 
em casa devido à necessidade do isolamento 
social e Home Office. Com isso, ficou mais 
evidente a necessidade de ter uma casa mais 
confortável.

Dessa forma, houve crescimento por 
imóveis mais espaçosos, que permitem o 
Home Office, condomínios com áreas de 
lazer e apartamentos com varandas gourmet, 
imóveis com essas características se mostram 
como algumas das tendências durante a 
pandemia e tende a continuar por um bom 
tempo, favorecendo empresas e profissionais 
do mercado imobiliário que trabalham com 
propriedades desse padrão.

Outra tendência nesse momento é a busca 
por imóveis mais afastados dos grandes 
centros, em regiões mais interioranas, com 
mais áreas verdes e de lazer.

O mercado de lançamento teve uma 
recuperação visível no ano de 2021, 
empresários do setor estão mais otimistas 
e tendem a lançar mais empreendimentos, 
pois o setor registrou expansão histórica de 
lançamentos, vendas, crédito e investimento 
em 2021.

Por isso se você quer ter uma carteira 
rentável, balanceada e imune á instabilidade  
do mercado financeiro, o caminho é um só: 
investir diretamente em empreendimentos 
imobiliários de qualidade.

Crescimento imobiliário
na pandemia

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°
15°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

26°
17°

12 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

27º
14°

0 mm

MÍN.

27/11/2021 - 14h

1° Prêmio -  5.340
2° Prêmio -  4.625
3° Prêmio -  9.597
4° Prêmio -  0.372
5° Prêmio -  3.423
6° Prêmio -  3.357

27/11/2021 - 18h

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

Nova
4/12 a 9/12

Minguante
27/11 a 3/12

Casa ampla com localização Central,
área de construção 240 m², possui:

- 3 salas;
- 2 suítes + 2 dormitótios;

- 1 escritório;
- Cozinha;

- Lavanderia;
- Churrasqueira;

- 4 banheiros;
- Garagem para 03 carros.

Valor de venda: R$600.000,00
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 A Experato atingiu mais um marco em 
sua história, conquistamos nosso primeiro 
bilhão sob assessoria. Essa conquista, nada 
mais é, do que o reflexo de um trabalho árduo 
desenvolvido por um time forte e determinado 
a crescer cada dia mais.
 Em 2020, iniciamos nosso projeto de 
expansão, com o objetivo não apenas de 
ampliar nossa base de clientes, mas de 
prestar assessoria exclusiva e estratégica 
em todo território brasileiro. Além de auxiliar 
e gerar oportunidades para profissionais que 

estão ingressando na carreira de assessoria de 
investimentos.
 Em 2021, nos tornamos referência em 
atendimento, conquistando o selo de NPS e 
inaugurando novas filias em Cruz Alta, Ijuí, Itapema, 
Porto Alegre e Lajeado.
 Para nós, este primeiro bilhão, representa muito 
mais do que um número. Representa a confiança 
dos nossos mais de 7 mil clientes em nosso trabalho. 
Deixamos aqui nosso muito obrigado à todos aqueles 
que acreditam em nós e que, direta ou indiretamente, 
estão fazendo parte da nossa história.

Sucesso nos investimentos só é possível 
com um plano consistente e ágil.

Experato Investimentos, time de Itapema - SC Experato Investimentos, time de Santo Ângelo - RS Experato Investimentos, time de Ijuí - RS
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Eleições na 
rede estadual
Comunidade escolar da rede estadual de educação 

participa nos dias 30 novembro e 1º de dezembro do 
processo de indicação de diretores para o triênio 2022/24

ENSINO

A votação para eleger os diretores 
e vice-diretores que atuarão durante 
o triênio 2022-2024 nas escolas da 
rede estadual de educação ocorre-
rá nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro. Será de forma eletrônica, 
com a utilização de chromebooks. 
O processo eleitoral em andamento 
indicará a equipe diretiva de 32 das 
37 escolas que compõem a 14ª CRE 
– Coordenadoria Regional de Edu-
cação e a posse das novas diretorias 
ocorrerá em 31 de dezembro.

Tem direito ao voto os alunos a 
partir do 5º ano ou maiores de 12 
anos, os pais ou responsáveis legais 
dos alunos (menores de 18 anos) 
matriculados na escola e também os 
membros do magistério e os servido-
res públicos em exercício no estabe-
lecimento de ensino no dia da vota-
ção.

No universo de 37 escolas que 
compõem a rede da 14ª CRE, apenas 
cinco não participam do processo de 
indicação de diretor e de vice-diretor 
para o triênio 2022-2024. As exce-
ções são as escolas indígenas, os Nú-

cleos de Jovens e Adultos e escolas 
que funcionam junto a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo FASE.

O processo de indicação de dire-
tores e vice-diretores através do voto 
da comunidade escolar foi institu-
ído desde a criação da Lei de Ges-
tão Democrática no Ensino Público 
10576/1995 e a corrida eleitoral ini-
ciou em 18 de outubro. A legislação 
permite concorrer para a vaga de Di-
retor ou Vice-Diretor, todo o mem-
bro do magistério público estadual 
ou servidor em exercício no estabe-
lecimento de ensino que se enquadre 
nas exigências do edital.

Na data da posse, o eleito assinará 
um termo de compromisso se respon-
sabilizando na construção e no apri-
moramento do Plano de Ação para 
melhorias na Escola em que foi eleito.

O Plano de Ação deverá ser en-
tregue à sua Coordenadoria em um 
prazo de até 30 dias do término do 
primeiro curso de formação. Cada 
coordenadoria ficará responsável em 
receber os planos de ação que serão 
entregues pelos eleitos – devendo-os 

dar ciência à SEDUC/RS.
A coordenadora regional de edu-

cação da 14ª CRE, Rosa Maria de Sou-
za, esclarece que não há uma tradição 
de rivalidade, pois é muito comum a 
indicação de chapa única. No entanto, 
existe a necessidade 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 servido-
res públicos, de cada escola.

Todo o processo que ocorre nas 
escolas é acompanhado pela comis-
são eleitoral regional que está com-
posta por seis pessoas: Rosa Maria de 
Souza, Claudete Terezinha M. Sche-
rer, Cristiane de Jesus Hartmann, 
Maria Celeste P.R. Paiva, Ana Janete 
Stroschone e Isabel Fernandes.

O novo período de ingresso na 
Rede Estadual de Ensino para o ano 
letivo de 2022 está aberto. Como 
ocorre anualmente, o processo da 
Chamada Pública Escolar acontece 
de forma online diretamente pelo 
site da Seduc.

O prazo se encerra no dia 28 de 
novembro para os alunos que se ins-
creverem no 1º ano do Ensino Fun-
damental; 1º ano do Ensino Médio, 
Ensino Médio Curso Normal, Educa-
ção Profissional Integrada ao Ensino 
Médio; Aproveitamento Estudos do 
Curso Normal; Educação Profissional 
Subsequente ou Concomitante.

A Chamada Pública Escolar tam-
bém prevê a realização de rematrícu-
las, entre os dias 1° e 28 de novem-
bro, e as transferências, que ocorrem 
entre os dias 3 e 14 de janeiro de 2022

Pré-matrícula
Devem fazer a pré-matrícula os 

estudantes que estejam ingressando 
no 1º ano do Ensino Fundamental 
ou no 1º ano do Ensino Médio. Para 
ingresso no 1º ano do Ensino Fun-
damental, a criança deverá ter idade 

mínima de seis anos completos até o 
dia 31 de março de 2022. No momen-
to da solicitação de pré-matrícula, o 
responsável pelo estudante ou o 
próprio aluno poderão preencher até 
três opções de unidades escolares, 
por ordem de preferência. É preciso 
selecionar o tipo de ensino, a série, o 
turno de interesse e informar se pos-
sui ou não algum irmão matriculado 
na instituição de ensino pleiteada.

Documentos
As inscrições e transferências on-

line somente serão efetivadas com 
a matrícula presencial nas escolas e 
mediante a entrega dos seguintes 
documentos:

• Certidão de nascimento do alu-
no ou RG, comprovante de esco-
laridade;

• Comprovante de residência do 
responsável; RG do responsável

• Para alunos do 1º Ano do Ensi-
no Fundamental - CNS (Cartão 
Nacional de Saúde), do NIS (Nú-
mero de Identificação Social) e 
atestado de vacinação.

Período de ingresso
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Sinos 
tubulares

Na catedral Angelopolitana 23 tubos cilíndricos em bronze 
fixados no lado direito da igreja revelam a existência de um 

órgão eletrônico. Embora os tubos sejam semelhantes aos que 
fazem parte dos órgãos acústicos, é um recurso usado para 

emitir o som de sinos e se chama carrilhão.

MÚSICA/HISTÓRIA/CULTURA

Qual a finalidade desta sequencia de 
tubos vista na Catedral Angelopolitana? 
Professor Olavo Neis é um dos poucos 
organistas ativos na Região Missioneira 
e conhece em detalhes o instrumento. 
Ele conta que o órgão eletrônico da ca-
tedral permite, por meio de impulsos 
elétricos, acionar aquela sequência de 
tubos para emitir a batida característica 
dos sinos na escala musical.

Foi o Professor Olavo que no ano de 
1988 resolveu ir a Novo Hamburgo, até 
a loja do fabricante dos Órgãos Bohn, 
para adquirir o instrumento. Ele conta 
que naquele ano, estava decidido a ad-
quirir um instrumento mais qualificado 
para compor o patrimônio musical da 
Catedral Angelopolitana, articulou com 
possíveis doadores (grupo de médicos 
da cidade), até que o instrumento foi 
exclusivamente patrocinado pelo Médi-
co Dr. Loi Biacchi.

Professor Olavo Neis é natural de 
São Paulo das Missões, veio para San-
to Ângelo em 1967, com 26 anos. Desde 
essa época assumiu como organista da 
Catedral Angelopolitana, além de fazer 
o som ambiente nas missas de domin-
go, acompanha o coral da igreja duran-
te a celebração.

Professor Olavo percebe que esta 
atividade está em extinção “Hoje em 
dia, não há mais músicos interessados 
em dar sucessão à atividade de orga-
nista, poucas Igrejas no Rio Grande do 
Sul possuem este tipo de instrumento, 
parece que em nossa região geográfica, 
existe um único órgão de tubo que está 
localizado em Santa Rosa, no Mosteiro 
da Transfiguração” esclareceu o Profes-
sor. 

Os órgãos de tubos eram uma das 
opções mais apropriadas para execu-
ção dos temas litúrgicos, pois antes da 

energia elétrica, somente instrumentos 
acústicos eram usados em orquestras e 
na execução das músicas ao vivo.

O organista aprendeu executar este 
tipo de instrumento durante o ensino 
fundamental e médio, esclarece que 
teve uma formação erudita em esco-
las da igreja Católica. Da 5ª a 8ª série 
no Colégio Champagnat (atual PUC) o 
ensino médio no Colégio Conceição de 
Passo Fundo, fez faculdade na UPF em 
Passo Fundo e pós graduação em New 
York. Durante sua formação foi estimu-
lado a aprender, pelo menos, um ins-
trumento, aprendeu vários e a música 
sempre fez parte da sua vida. Ganhou 
uma bolsa de estudos para estudar em 
New York onde aprimorou muito mais a 
sua audição ao assistir vários concertos 
musicais. Ganhou o gosto pelas viagens 
e, na Europa, fez amizade com vários 
músicos, quando também teve o prazer 
de tocar em órgão de tubos fantásticos.

Olavo também gosta de explicar 
como funcionam estes instrumentos 
que possuem pedais que cumprem a 
função de alternar as notas da escala 
musical, assim como o teclado do ins-
trumento. O som acústico é produzido 
pelo ar que passa pelos tubos de di-
ferentes diâmetros, comprimentos e 
aberturas, deste modo, as vibrações do 
ar produzem a nota musical desejada. 
Este tipo de instrumento usa um com-
pressor de ar para o seu funcionamento. 

Contudo, lembramos que a catedral 
de Santo Ângelo nunca possuiu um ór-
gão de tudo e os encontrados na igreja 
atualmente são uma parte integrante 
do órgão eletrônico, recebe o nome de 
carrilhão e emite o som de sinos tubu-
lares. 

Edição e reportagem: Marcos Demeneghi

Carrilhão, parte integrante do órgão eletrônico da Catedral Angelopolitana

Professor Olavo Neis aprecia o som dos sinos da catedral

Foto - Marcos Demeneghi

Foto - Marcos Demeneghi
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Ação de recolhimento 
de lixo eletrônico

Orquestra San Angel 
Custódio vem ao Brique

Mais uma ação de recolhimento de lixo eletrônico será realizada neste 
sábado, dia 27. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com 

voluntários estarão na Praça Ricardo Leônidas Ribas (Praça do Brique) 
para recepcionar este tipo de material para  posterior destinação adequada. 

MEIO AMBIENTE

As equipes encarregadas de 
recepcionar a população 

de Santo Ângelo estarão 
disponíveis na Praça 

do Brique entre às 
8h e 17h deste sá-
bado. Além dos 
eletrônicos em 
geral também 
poderá ser le-
vado até a praça 
equipamentos 
como eletrodo-
mésticos da li-

nha branca.

 LIXO ELE-
TRÔNICO PODE 

SER:
O lixo eletrônico, 

também conhecido como e-
-lixo, é composto por produ-
tos que não têm mais valor 
por falta de utilização, subs-

tituição ou quebra. A catego-
ria inclui “produtos da linha 
branca”, como refrigerado-
res, máquinas de lavar e mi-
croondas, além de aparelhos 
eletrônicos como televisores, 
computadores, telefones ce-
lulares, tablets, drones, assim 
como pilhas, baterias, cartu-
chos, carregadores e toners.

A campanha de coleta 
de recolhimento de lixo ele-
trônico é uma ação liderada 
pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano e Sindilojas 
Missões, tem o apoio da Uni-
med Missões, Fecomércio/
RS, Natusomos, 1º B Com, 
Lions Clube de Santo Ân-
gelo Tiaraju, Movimento de 
Cursilhos de Cristandade do 
Brasil (MCC), ACISA, URI e 
Brigada Militar.

Orquestra San Angel Custódio vem ao Brique 
e faz apresentação inédita no Show das Onze deste 
domingo, dia 28. 

A Orquestra San Angelo Custódio iniciou en-
saios e uma trajetória de incursão na Música Barro-
ca Missioneira. Iniciativa da Administração Munici-
pal, através da Secretaria Municipal de Cultura, que 
após algumas reuniões e conversas com os maestros 
Fábio Dalla Costa e Telma Regina Gomes Pinto, his-
toriador José Roberto de Oliveira, secretário Mar-
cos André Munchen e do Prefeito Jacques Barbosa 
conseguem dar o ponta pé inicial desse sonho de ter 
uma Orquestra tocando música barroca missioneira 
novamente na região das Missões. 

Segundo o secretário municipal de Cultura Mar-
cos André Munchen, a Orquestra em sua concepção 
inicial, tem dois objetivos principais: primeiramen-
te criar uma orquestra atuante para o município de 
Santo Ângelo e região das Missões e que participe 
das festividades, trazendo a boa música para toda 
a população, visitantes e turistas; outro objetivo é 
resgatar obras do barroco guarani que eram comuns 
em todas as reduções da América espanhola e que 
eram tocadas aqui nas Missões em tempos jesuíti-
cos. 

Munchen ressaltou, também, que uma das ca-
racterísticas da Orquestra são os arranjos próprios 
criados cuidadosamente pelos maestros, pensando 
justamente no crescimento técnico e estilístico do 
Grupo com a intenção de alcançar o refinamento 
que o estilo barroco guarani exige. No ano de 2012, 
a Orquestra fez a sua estreia junto ao público ao rea-
lizar uma apresentação na Catedral de Santo Ângelo 
que foi transmitida em uma live durante a 29º Se-
mana Cultural da Cidade e uma segunda apresenta-
ção no 99º aniversário da Igreja Metodista em nossa 
cidade, concluiu Munchen.
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O ser humano nasce, cresce e busca ser feliz. Essa 
felicidade independe do que somos porque sempre es-
tamos almejando mais. Crescemos em busca de uma 
realização. Desde o dia em que colocamos nossos pés, 
pela primeira vez, em uma escola, estamos assumindo 
responsabilidade. Aliás, hoje, a criança vai muito mais 
cedo à escola. Seus pais, na ânsia de trabalhar, a deix-
am em creches aos cuidados das mesmas. No íntimo, 
estão tranquilos, acreditam que estão fazendo o mel-
hor pelos seus filhos, trabalham muito para dar-lhes 
o conforto e a segurança que acreditam necessários às 
suas vidas. Muitas vezes, há muito pouco tempo para 
dar-lhes atenção como pais, educação, carinho, brin-
cadeiras, curtição. E o tempo passa e os filhos crescem.

A vida é uma roda que gira e retorna ao mesmo 
ponto de partida. Filhos criados, trabalho dobrado, 
como dizia meu pai. Com os filhos crescidos, aumenta 
a responsabilidade, assim cremos. E a vida continua a 
mesma, pais trabalhando muito para pagar faculdade, 
ajudar os filhos montarem seu negócio, financiar via-
gens de estudo, lazer. Os filhos saem de casa e vão viver 
suas vidas. Muitos casam e vão morar longe, outros 
optam em ter seu  próprio apartamento, morar sozin-
hos, e nós, como pais, continuamos preocupados com 
a vida de cada um deles. Isso, quando não continu-
amos financiando esse privilégio. Há um tempo atrás, 
a preocupação era formar os filhos e deixá-los viver 
com seus próprios esforços. Hoje, muitos pais não têm 
tempo de curtir a própria vida, mesmo depois que os 
filhos se foram.  Aposentados e mais tranquilos finan-
ceiramente, muitos já não têm condições de viverem 
sua vida como gostariam, às vezes por doenças, por 
desgaste da idade,  já não podem viver o sonho que tin-
hma para a sua velhice. E o tempo continua passando...

Como a vida passa muito rápido, começamos a 
ver nossos amigos, marido ou esposa se depedindo de 
nós, de forma derradeira. A morte está mais próxima 
do que imaginamos. Parecia algo tão longe mas a ve-
mos chegando perto. Feliz o casal que envelhece junto. 
Muitas vezes chegamos, sozinhos, à velhice e tudo se 
torna mais difícil. A solidão invade o nosso lar, filhos 
longe, cônjuge já em outra dimensão, só nos resta acei-
tação da vida como ela se apresenta nesse momento. 
É preciso ser forte para seguir em frente porque a vida 
continua...

A cada aniversário festejamos um novo ano,mas na 
verdade, é um ano a menos que temos. O ser humano 
sabe que está aqui de passagem, mas em sua cabeça, 
a impressão que tem é que vai demorar muito a che-
gar o dia derradeiro de sair desta e ir para outro plano. 
Toda vez que vamos acompanhar uma cortejo fúnebre, 
nos deparamos com a realidade e nossos sentimentos 
se misturam aos dos familiares, ainda mais se for de 
um amigo ou de uma amiga querida. Tudo o que for 
falado nesse momento de despedida vai direto ao nosso 
coração e lágrimas escorrem vendo aquela pessoa tão 
amada, tão batalhadora, que era tão linda, que vivia tão 
feliz ajudando a quem podia, que tinha um sorriso e 
um carinho que a todos cativava, está ali a nossa frente 
inerte, sem vida, sem reação, sem cor. Começamos a 
recodar de tudo que vivemos com ela e agradecemos 
por sua vida e por sua amizade. E a vida continua...

Nossos pensamentos ao darmos o último a Deus a 
essas pessoas queridas, nos levam a repensar a vida. 
Por que trabalhar tanto se eu posso viver com menos 
e dar mais atenção à família? Por que não me dedicar 
mais a cuidar de mim, de minha vida, a fazer o que 
eu gosto e que, até agora, não consegui? Por que não 
namorar mais o meu marido, a minha esposa ou a pes-
soa  que estiver comigo? De nada adianta juntarmos 
riquezas, deixar os cristais e porcelanas para momentos 
especiais. Não usar  a roupa qeu gostamos, o perfume 
que guardamos ou deixar para usar em outra ocasião. 
Talvez essa ocasião não chegue mais.  A hora é agora, 
é já! Vamos viver o que nos resta, vamos abraçar mais, 
rir mais, encontrar amigos, dançar, tomar banho de 
chuva, se quiser... viver cada momento como se fosse 
o último! Viver, viver para deixar lembranças boas, 
deixar saudade porque, só morreremos de verdade, no 
dia em que ninguém mais lembrar de nós. E o tempo 
continua...

.................................................................................
Saudades eternas de você, CaL Alice Brandão. 

Você não morrerá nunca, pois será sempre lembrada 
com amor e gratidão por todo o bem que fez nesta vida. 
Descanse em paz nossa linda guerreira!

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

A VIDA CONTINUA...
CaL Maria da Gloria Caetano Notargiacomo

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º bimestre do ano de 2021 encontra-se afixado no 

mural da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, rua Antunes Ribas nº 1001, respectivamente no horário das 
8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30  bem como no site www.santoangelo.rs.gov.br

Aquele que fala e escreve, também aquele que es-
creve redação de Enem ou de outro concurso, sabe que 
o termo mesmo e próprio, adjetivos, podem ser pro-
nomes demonstrativos quando possuírem sentido de 
exato, idêntico e em pessoa. Como pronomes demons-
trativos, concordarão, como os adjetivos, com os subs-
tantivos ou com algumas outras classes de palavras em 
gênero e número. Assim, em síntese, mesmo pode ser 
mesma, mesmos podem ser mesmas, próprio pode ser 
própria, próprios podem ser próprias. Exemplos: Foi 
Paulo mesmo que releu este assunto. Foi Paula mes-
ma que lecionou este ponto. Foram eles mesmos que 
estudaram esta lição. Marta e Maria, sim, elas mes-
mas, eram irmãs de Lázaro, amigo de Jesus. O jeito de 
falar e de escrever o pronome demonstrativo mesmo, 
mesmos, mesma e mesmas vale também para o 
pronome demonstrativo próprio, próprios, pró-
pria, próprias. Prova? Esta: substituição de mesmo 
por próprio nos exemplos de frases acima.

Gramáticos dizem que na linguagem culta devem 

ser evitados os usos de mesmo, mesmos, mesmas, mes-
mas, próprio, próprios, própria e próprias em fun-
ção substantiva porque, segundo os gramáticos, esses 
pronomes demonstrativos não exercem funções, entre 
outras, de sujeito, objeto direto, objeto indireto e  com-
plemento nominal. Exemplo: Calho é tido como um 
grande e velho corrupto. O mesmo se faz de santo no 
Senado. Correto: substituir o mesmo por ele ou por 
outro termo. Outro exemplo: O presidente do né e tá 
continua esverdeando e amarelando pelegos. O pró-
prio enche bolsas de abobrinhas. Correto: substituir o 
próprio por ele, ou por o homem, ou por o sujeito, 
outro por outro nome. 

E semelhante? Aqueles que falam ou escrevem, de 
modo especial aqueles que possuem mais estudos gra-
maticais e se preparam para escrever redações em con-
cursos, também no Enem, sabem que o termo seme-
lhante será pronome demonstrativo quando equivaler 
a tal. Nesse caso, semelhante pode ficar no singular 
quando acompanhar um substantivo no singular e pode 
ficar no plural quando acompanhar um substantivo no 
plural. Exemplos: Tenha mais cuidado para não cair 
em semelhante erro. Semelhante equivale a tal. 
Muitos jovens incautos caíram e caem em semelhan-
tes cativeiros: drogas e vícios. Semelhantes equiva-
lem a tais.

Assim, ainda tal, o qual, equivalendo aos pronomes 
demonstrativos este, esse, aquele e flexões, será prono-
me demonstrativo. Exemplo: Temos repúdio a tal su-
jeito [tal = esse, aquele]. Tais foram os filmes a que 
assistimos na semana passada [tais = esses, aqueles].
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