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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

IMÓVEL

Santo Ângelo
iluminada

sob o enfoque
de Caroline Sperotto

Perspectivas do setor imobiliário
para 2022

Governo Municipal investe na modernização do
sistema de iluminação pública
Foto:Fernando Gomes/ AIPMSA

Governo Municipal investe na iluminação pública na área urbana e rural de Santo Ângelo

Com investimento de R$ 9 milhões, já foram
substituídas as antigas lâmpadas de alta pressão
por tecnologia LED em mais de 60% dos pontos
das áreas urbana e rural.
O sistema LED proporciona maior segurança
e tranquilidade à população, além de gerar economia no consumo de energia e na manutenção
das lâmpadas, que têm durabilidade maior. Essa
economia é investida no próprio setor, avançando
com o sistema nos bairros e no interior.
As lâmpadas de LED também estimulam a

sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental,
pois, são produzidas com substâncias que não agridem o meio ambiente e a quantidade de lâmpadas
descartadas é bem menor.
Em 2021 foram instalados:
2.473 PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED;
223 NA ÁREA RURAL;
+60% DO MUNICÍPIO COM O NOVO SISTEMA.
Governo de inovação, investindo para a qualidade de vida dos santo-angelenses.
Previsão do Tempo

Loteria

Fonte: Tempoagora
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Fases da Lua
Nova
2/1 a 8/1

Há uma expectativa muito otimista para o
mercado imobiliário em 2022, e essa pode ser a sua
chance de tirar o tão sonhado plano de compra da
casa própria do papel.
Impulsionado por incentivos fiscais por parte
do governo, o setor imobiliário esta se recuperando
junto à retomada da economia como um todo. Em
2021, a alta disponibilidade de crédito serviu de
motivação para os consumidores se prepararem
para ir ao mercado.
Por outro lado, a alta da taxa básica de juros
(Selic) gerou um aumento no preço dos imóveis.
A Caixa Econômica Federal, entretanto, promete
diminuir os juros para a próxima temporada,
mesmo com o aumento da Selic.
Com o avanço da vacinação em massa em 2021,
o ano de 2022 será otimista para o setor imobiliário
e apesar da insegurança política pela qual o país
passa o mercado de compra e venda de imóveis não
será atingindo.
Os imóveis mais procurados são os residenciais,
pois temos a maior demanda imobiliária da história
para os próximos 24 meses com 15,06 milhões de
famílias interessadas em adquirir um imóvel.
Entre 2020 e 2021 o imóvel residencial, sendo o
item de maior valor agregado da historia da vida de
qualquer individuo , foi o produto mais comprado
do Brasil e chegou a valorizar de 25% a 30%,
atraindo milhares de investidores.
O imóvel segue valorizando muito em 2022,
pois as casas, sejam em bairros planejados ou em
condomínio fechado, continuaram extremamente
demandadas, bem mais que a oferta, independente
da tipologia, portanto a previsão é que nos
próximos 20 anos as casas valorizem cada vez mais.
As construções de casas em terrenos já
adquiridos pelos consumidores também será
uma alta demanda em 2022, principalmente para
aqueles clientes com mais de 50 anos de idade.
As casas já entregues prontas (e até mobiliadas)
serão uma forte demanda para clientes com menos
de 40 anos de idade, estes pertencem a outras
gerações e não querem mais ter o trabalho de
supervisionar a construção das casas, querem tudo
pronto.
Portanto o ano de 2022 será um ano muito
promissor para o setor imobiliario.

Crescente
9/1 a 16/1

Ampla casa localizada na Rua 7 de setembro, próximo
a rótula da Av. Getúlio Vargas, contendo:
Hall de entrada, lavabo, escritório, sala, varanda,
cozinha, sala de TV, duas suítes e dois dormitórios,
4 banheiros sociais, área de despensa, no sub-solo
contém garagem para 2 carros, amplo salão de festas,
churrasqueira, 2 dormitórios, lavanderia, banheiro.
Metragem do terreno 607,05 m2.

Maiores informações pelo fone
(55) 9.9626-7345
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Prefeitura de Santo Ângelo está
mudando temporariamente de
endereço
A transferência da estrutura para a Avenida Brasil, 399, vai dificultar
momentaneamente o contato telefônico com o Centro Administrativo

Atual prédio da prefeitura de Santo Ângelo está com problemas estruturais e necessita de restauros

O Centro Administrativo José Alcebíades de
Oliveira, sede da Prefeitura de Santo Ângelo, está
mudando temporariamente de endereço. A previsão é de que o atendimento ao público esteja
normalizado até a segunda-feira, 10, na Avenida
Brasil, 399, prédio que já foi sede da Justiça Federal.
Neste período de transição de local, o contribuinte poderá enfrentar problemas de contato
com a Prefeitura de Santo Ângelo via telefone (55
3312 0100), em função da transferência do sistema para o novo espaço.
A MUDANÇA
Tombado como Patrimônio Histórico do Município de Santo Ângelo, o Centro Administrativo
José Alcebíades de Oliveira foi construído entre

os anos de 1928 e 1929 e, ao longo das décadas,
recebeu intervenções paliativas na edificação e a
estrutura, segundo laudos do Setor de Projetos
da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e de consultoria especializada, existe a necessidade de restauro. “O prédio
apresenta problemas estruturais e oferece risco à
população, requerendo restauro. O prefeito Jacques Barbosa, após avaliar os laudos, determinou
a desocupação provisória para que a restauração
seja executada”, declarou o engenheiro civil José
Carlos Ferraz, chefe do Setor de Projetos da Prefeitura de Santo Ângelo.
Segundo Ferraz, o setor já está trabalhando
no projeto e o governo busca captar recursos na
ordem de R$ 3 milhões para as obras de restauração.

NOVA ESTRUTURA
O prédio da Avenida Brasil estará abrigando
os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, as secretarias municipais de Governo e Relações Institucionais, de Gestão de Finanças e de Gestão
de Recursos Humanos, o Departamento de Compras e Patrimônio, a Unidade de Controle Interno
(UCOI), a Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação Social (ASCOM).
No Espaço Cidadão (Rua Antunes Ribas, 1134)
será mantida a estrutura com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Setor
de Projetos e de fiscalização de tributos.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Inovação, permanecerá no
endereço atual (Rua Antunes Ribas, 1096, esquina com a Rua Antônio Manoel).
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IPVA 2022

Mais de 1,3 milhão de proprietários
de veículos pagaram IPVA de 2022
com desconto máximo no RS
Número é 33,7% maior em relação ao registrado no mesmo período em 2020.
Pagamentos realizados até o mês de março ainda terão desconto proporcional.
Até o encerramento do prazo de
pagamento com desconto máximo
do IPVA de 2022, os proprietários
de 1,3 milhão de veículos (34% da
frota tributável) quitaram o imposto no Rio Grande do Sul.
Em comparação com o ano passado, o volume de antecipações
cresceu 33,7%, segundo dados da
Receita Estadual, somando R$ 1,5
bilhão (61,2% a mais do que em dezembro de 2020, em valores nominais).
Embora já não seja mais possível
obter abatimento máximo, ainda há
vantagens para quem pagar o IPVA
até o final de março. Entenda:
Até 31 de janeiro: redução de 10%
Até 25 de fevereiro: desconto de 6%
Até 31 de março: diminuição de 3%
O tributo pode ser pago em qualquer agência, pontos de atendimen-

to ou internet banking dos bancos
Banrisul, Bradesco, Sicredi e Banco
do Brasil (somente para clientes).
A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) frisa que, neste ano, a
Caixa não está arrecadando pagamentos de IPVA.
Também é possível fazer o pagamento por PIX. Para isso, o proprietário do veículo precisa consultar o
site ou o aplicativo do IPVA RS, no
qual será gerado o QR Code.
A Sefaz ressalta ainda que o pagamento é realizado somente nas
redes bancárias conveniadas, ou
pelo site e app do IPVA — disponível gratuitamente na App Store e na
Google Play.
A estimativa do governo é de
arrecadar R$ 4,2 bilhões com o tributo. Do total de pagamentos feitos
até agora, 224,8 mil foram feitos
através de PIX.

Pagamento do IPVA RS ainda pode ser feito com desconto e via PIX para facilitar ao contribuinte
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5
Foto: Márcia Dezen/EMATER

LEGISLATIVO

Nova mesa diretora da
Câmara Municipal de
Vereadores é empossada
Cerimônia de posse aconteceu com a presença de representantes de entidades do
município. A Câmara de Vereadores segue agora em recesso até o dia 31 de janeiro.
Foto: Marcos Luft

Presidente de mesa diretora, Osvaldir Ribeiro de Souza, vice-presidente Maurício Loureiro, secretário
Vereador Nader Awad e o vereador Carlos Gonçalves

Posse da nova diretoria aconteceu no Centro Municipal de Cultura

A cerimônia de posse foi realizada na segunda-feira, 03, no Centro Municipal de Cultura. A solenidade contou com a presença de Jânio Bones, representando o Executivo,
Major Enizio da Silveira Vasconcelos, representando o Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Missões, Gilberto Aiolfi, presidente do Sindilojas, e os vereadores Marcos
André-PTB, Nérison Abreu - PRTB, Carlos Gonçalves - PRTB, Nivaldo Langer - PP, João
Cardoso - PSL, além de secretários municipais e representantes de entidades do município.

Na oportunidade tomaram posse como presidente de mesa diretora, Osvaldir Ribeiro de Souza (Vando) - MDB , vice-presidente Maurício Loureiro – PDT e secretário
Vereador Nader Hassan Awad - PSD.
Em seu discurso, o novo chefe do Legislativo agradeceu o apoio de todos e destacou
a importância do trabalho em conjunto, com o apoio de todos os vereadores, a fim de
atender as demandas da comunidade.
O poder Legislativo de Santo Ângelo permanece em recesso até o dia 31 de janeiro.

VERÃO
2022
Compre seu óculos de sol e ganhe
as lentes graduadas
Em Janeiro na compra de um par de
lentes Free Form ganhe o segundo par

Rua Três de Outubro, 361 - Fones: (55) 3312-3204 / 9 9709-0755
oticapaulo.sa
Ótica Paulo - Santo Ângelo
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EXECUTIVO

Volnei Teixeira assume a chefia
do Executivo
No exercício do cargo de prefeito, o gestor conduzirá
importantes decisões de governo que incluem saúde e
infraestrutura urbana
O vice-prefeito Volnei Selmar Teixeira assumiu na manhã da
segunda-feira, 03, o cargo de prefeito em Exercício em razão do
período legal de férias do titular Jacques Barbosa.
Volnei disse que a prioridade do governo neste momento é
auxiliar os agricultores no enfrentamento a estiagem e afirmou
que acompanhará as equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano e a Defesa Civil no atendimento aos atingidos, e articulando para o reconhecimento da situação de emergência em
Santo Ângelo pelo Governo do Estado.
Outra questão que o prefeito em Exercício conduzirá é a negociação para a renovação de contrato entre o Governo Municipal e o Hospital Santo Ângelo. “As negociações já estão bem
avançadas e deveremos selar o acordo nos próximos dias”,
adiantou o Dr. Volnei.
A condução do projeto de asfaltamento do Programa Pavimenta RS, do Governo do Estado, também está na pauta do
prefeito em Exercício. Volnei Teixeira representou o Governo
Municipal junto ao Governo no Estado oportunidade em que
Santo Ângelo foi contemplado com cerca de R$ 2 milhões para
obras de asfaltamento.

Foto: Fernando Gomes/ AIPMSA

Volnei Teixeira assume o Poder Executivo de Santo Ângelo

7

Sábado, 8 de janeiro de 2022

ADVOCACIA

Luciana Meirelles Corrêa
é a nova presidente da
OAB de Santo Ângelo

Luciana Meirelles Corrêa é a nova presidente da OAB subseção
Santo Ângelo

Componentes da nova diretoria OAB

Na segunda-feira, 03, a advogada Luciana Meirelles Corrêa tomou posse como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) da subsecção de Santo Ângelo para o
triênio 2022/24 em cerimônia em gabinete.
Eleita no dia 22 de novembro, pela primeira vez na história da OAB/RS, as eleições foram on-line.
A chapa recebeu aprovação de 83,33%
dos votos.

A eleição também foi a maior nos 89
anos da instituição. Luciana substitui Leda
Roberto no cargo.
Os demais componentes da nova diretoria são:
Vice-Presidente: José Ricardo Margutti
Secretária-Geral: Lisiane Brum Almeida
Secretária-Geral Adjunta: Simone Silveira
Tesoureiro: Stefano Brasil

Aportuguesando

Posição certa do adjunto adverbial na
frase
Artur Hamerski
A posição do adjunto adverbial na frase deve ser colocada no lugar certo para evitar ambigüidade na frase, ou
seja, para evitar dois ou mais sentidos diferentes na frase,
falada ou escrita. Um exemplo: Os invasores ocuparam
o hotel depois que saímos com grande alarido. A
expressão com grande alarido é locução adverbial na
frase. Como está posta no lugar errado, dá ambiguidade ao
sentido da frase, pois o leitor ou o ouvinte não sabe ao certo
se os invasores ocuparam com grande alarido o hotel ou se
nós saímos com grande alarido do hotel.
Há chances de clareza? Há. Pelo menos umas quatro.
Assim, pois, para evitar a ambiguidade da locução adverbial na frase, é fazer o que se fez no último período do parágrafo anterior, ou seja, posicionar a locução adverbial
com grande alarido logo depois do verbo. Assim: Os
invasores saíram com grande alarido do hotel depois que
saímos. A locução adverbial colocada no lugar certo deixa
claro um sentido da frase, ou seja, este: os invasores saíram
com grande alarido. Eles, não nós. Ou posicionar a locução
adverbial assim: Os invasores ocuparam o hotel depois que
saímos com grande alarido. A locução assim deixa claro que
nós é que saímos com grande alarido do hotel depois que
eles o ocuparam. Nós, não eles. Cabem mais duas posições.
A locução adverbial ficaria posta no lugar certo se fosse co-

locada antes do verbo, entre o sujeito e o verbo? Ficaria.
Caso um: Os invasores com grande alarido ocuparam o hotel depois que saímos. Caso dois: Os invasores ocuparam o
hotel depois que [nós] com grande alarido saímos.
Mais um exemplo. A moto em que ele estava passeando lentamente saiu da estrada. O adjunto adverbial lentamente colocado no lugar errado na frase faz a
frase ter sentidos ambíguos. Lentamente, posicionado mal
na frase, não deixa ao leitor ou ao ouvinte saber com clareza
se ele, o motoqueiro, passeava lentamente pela estrada ou
se a moto saiu lentamente da estrada. Solução um: A moto
em que ele estava lentamente passeando... Solução dois: A
moto em que ele estava passeando saiu lentamente da estrada. Duas soluções com vírgulas: Uma: A moto, em que
ele estava passeando lentamente, saiu da estrada. Outra:
A moto, em que ele estava passeando, saiu lentamente da
estrada.
Assim, no arremate, eis uma frase ambígua dita por Donald Trump no dia 6 de novembro de 2017 quando esteve
no Japão: Estou monitorando a situação do Japão.
Donald estava monitorando a situação do Japão ou estava
do Japão monitorando, por exemplo, a situação dos Estados Unidos? Ambiguidade é inimiga número um da
clareza.

LIONS SANTO ANGELO
UNIVERSITÁRIO
Servir desinteressadamente

MÁSCARA X VACINA II
CaL Maria da Gloria C. Notargiacomo
Eu sou a Máscara que você usa... eu sou a máscara que lhe protege...
No início do ano de 2020, com a chegada da
pandemia, o corona vírus deixou todos sem ação.
Foi então que eu surgi como uma solução, nem tão
boa, nem tão ruim. Surgi para ajudar a protegê-los
desse vírus. Para evitar que o espirro ou as gotículas
de saliva que saem de sua boca possam atingir alguém. De início me olhavam, enviesados, mas com
a obrigatoriedade do uso, imposto pelos órgãos governamentais, aos poucos começaram a me procurar
em farmácias. Preço alto, dinheiro curto. A solução
foi apelar para as costureiras de plantão e então
surgi com uma imensidão de modelos e cores. A histeria foi geral e começaram a me vender em lojas,
mercados, armazéns, me levavam até sua casa para
me comprarem. Ah! Lembrei... já estou combinando
com as roupas, especialmente das mulheres. Ah as
mulheres! Sempre prontas a inovar. Acredita que já
estou até com lantejoulas e brilhos... pois é, agora já
me encaram com naturalidade e não esquecem de
me usar a cada saída e de me lavar na chegada. Cada
mulher já tem dezenas de máscaras para trocar conforme o seu look. Hoje eu faço parte do seu dia a dia.
O tempo passou... estamos em 2022. O mundo
estava quase me colocando de lado. Muitos já nem
me usavam mais. Estavam crentes que o pior já
havia passado. Vacinas de várias partes do mundo
chegavam aos Países, Estados e Cidades para tentarem imunizar a sua população. Infelizmente, mesmo
com o avanço da vacinação surgiu uma nova variante desse vírus, o Ômicron, em estudo, pois ainda
há indefinições sobre os estragos que ele poderá
causar à saúde das pessoas por ele infectadas. Como
se isso não bastasse, a gripe H3N2 juntou-se à epidemia do Covid 19 e infectou muitas pessoas até o
momento. Imagine, Covid já era horrível, junto com
a gripe então, tornou-se assustador.
Portanto, eu volto a lembrar: quem trabalha com
serviço essencial precisa estar de máscara o dia todo.
Use a máscara quando estiver falando com alguém.
Sugiro que pessoas com cabelos longos, os prendam antes mesmo de colocar a máscara, para não
contaminá-la com os fios. No momento de vestir o
equipamento, é importante ajustá-lo bem ao rosto,
cobrindo toda a região da boca e nariz, depois disso,
não pode-se mais colocar as mãos na superfície. Está
percebendo o quanto eu sou importante! Já faço
parte de sua vida vou ficar marcada nela para sempre... você lembrará do ano 2020, 2021 e, que sabe,
2022 pensando: os anos em que eu fui mascarado!
Vamos consolidar nossa amizade e nosso tempo juntos, principalmente em tempos de festas.
E há muita luz no fim do túnel.
Estamos no dia 08 de janeiro de 2022. O vírus
continua ativo e eu, a Máscara preciso continuar
em tua vida. Mesmo com as vacinas em dia, levará
um tempo, ainda, para que se consiga a imunização
total e a diminuição dessa pandemia. A vacina não
é 100% eficaz nesse combate. Vamos continuar nos
cuidando e evitando aglomeração.
Precisamos andar juntos ainda, Eu, a Máscara,
e a Vacina de mão dadas com você e, com todos os
outros cuidados que devemos tomar para evitar o
contágio. Mesmo os que já que já foram vacinados
devem continuar usando a Máscara.
O mundo, eu creio, voltará ao normal mas com
certeza com muitas mudanças nos seres humanos.
Valorizarão muito mais a vida, a família, os amigos,
a saúde e a união entre todos. Perceberão que o ser
humano é um só, independentemente, de sua cor, de
sua origem, de sua conta bancária, de suas mansões
ou de suas minúsclas moradas. O Covid 19 mostrou
a todos que são iguais. A vida e a morte durante essa
pandemia igualou a humanidade. Espero que vejam
isso e que se valorizem muito mais como seres humanos.
E, por favor, reconheça que atrás de uma Máscara existe alguém com saudade de um abraço...
Com carinho
Máscara
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