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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua
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MÁX.
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15/6/2021 - 14h

1° Prêmio -  2.860
2° Prêmio -  6.112
3° Prêmio -  0.425
4° Prêmio -  6.283
5° Prêmio -  3.453
6° Prêmio -  9.133

15/6/2021 - 18h

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

Crescente
18/6 a 23/6

Nova
10/6 a 17/6

NOTAS
Foto: Marcos Demeneghi

Terreno situado na rua Antunes Ribas é preparado para o início da obra

Inicia a obra da nova 
unidade do Sicredi

RETRATO COTIDIANO

A esquina onde se encontram as ruas Antunes 
Ribas e Marques de Tamandaré receberá a nova 
edificação do Sicredi União RS/ES. Será sede da 
agência central da cooperativa em Santo Ângelo, 
o projeto totaliza 2.200m² com salas de reunião, 
cafeteria, espaço para negócios e estacionamen-
to. Na segunda-feira, dia 14, depois de removido 
o entulho da antiga casa que fazia parte daquele 
local, operários trabalharam na colocação dos 
tapumes de compensado. 

A notícia do novo projeto da cooperativa foi 
divulgada na segunda quinzena de abril e deve 
ser construído neste local um prédio inspirado 
nas cores e no design da marca “Sicredi”.

Para a direção do Sicredi o investimento está 
sendo feito para acolher de modo personaliza-

do o associado e ao mesmo tempo proporcionar 
uma experiência colaborativa. A ideia é que a 
agência seja um local de proximidade e convi-
vência.

LIVRO SOBRE DOCÊNCIA
INICIANTE

“Primeiros passos na docência: horizontes, vo-
zes, sentimento e emoções” é a mais recente obra 
publicada em coautoria pelo Reitor da Universida-
de Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões (URI), o Professor Doutor Arnaldo Nogaro e 
a orientanda Luana Fussinger.

Publicado este ano, o trabalho é resultado da 
dissertação de mestrado de Luana, que é Especia-
lista em Psicopedagogia Clínica e Institucional.

“O livro é uma forma de disseminar a pesquisa 
realizada e dar visibilidade ao programa de Pós-
-Graduação”, afirma o Reitor.

O trabalho aborda a transição da formação ini-
cial para a vida profissional, a partir de um estudo 
realizado com 15 professores iniciantes que atuam 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Por meio da escuta sensível, o trabalho trata a 
dimensão emocional que envolve estes profissio-
nais e como impacta na permanência na docência.

“O livro sinaliza a importância de iniciativas de 
apoio, que fortaleçam, sustentem e guiem o início 
da caminhada docente, com vistas ao desenvolvi-
mento profissional”, defende Luana.

OS AUTORES
Luana Fussinger é Mestre em Educação, Es-

pecialista em Psicopedagogia Clínica e Institucio-
nal e Graduada em Pedagogia pela URI Frederico 
Westphalen. Atualmente é professora de Educação 
Infantil e dos iniciais na rede pública municipal.

O Reitor Arnaldo Nogaro é Doutor em Educa-
ção pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Professor dos cursos de graduação e 
pós-graduação da URI Erechim e do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEDU)-Mestra-
do e Doutorado, em Frederico Westphalen. Autor 
dos livros: Professor Reflexivo: prática emancipa-
tória? (2015); Neurociência Cognitiva para educa-
dores: aprendizagem e prática docente no século 
XXI (2016); Entre o poder e a submissão: compe-
tências e marcos legais para a formação de profes-
sores que ensinam matemática no Brasil (2018) 
entre outras obras.

CARREFOUR DEVERÁ INVESTIR 
R$ 115 MILHÕES PARA ESTABE-
LECIMENTO DE UM PROGRAMA 
ANTIRRACISTA

O Ministério Público do Trabalho (MPT), o Mi-
nistério Público Federal (MPF), o Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), a De-
fensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 
(DPE-RS), a Defensoria Pública da União (DPU) e as 
entidades Educafro – Educação e Cidadania de Afro-
descendentes e Carentes e Centro Santo Dias de Di-
reitos Humanos firmaram Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o Carrefour no valor de R$ 115 
milhões para estabelecimento de ações de enfrenta-
mento ao racismo, em razão da morte de João Alber-
to Silveira Freitas, no dia 19 de novembro de 2020 
no Carrefour da zona norte de Porto Alegre (RS).

    Conforme o acordo, caberá ao Carrefour a ado-
ção e a execução de um Plano Antirracista a partir do 
estabelecimento de ações que vão desde protocolos 
de segurança, relações de trabalho, canal de denún-
cias, treinamentos para dirigentes e trabalhadores 
em relação a atos de discriminação e no que consiste 
ao racismo estrutural, compromissos em relação à 
cadeia ou rede de fornecedores, até a reparação de 
danos morais coletivos. Nesse sentido, o valor acor-
dado terá como destino iniciativas como a oferta de 
bolsas de educação formal (R$ 74 milhões), contri-
buição para projeto museológico, campanhas educa-
tivas e projetos sociais de combate ao racismo (R$16 
milhões), além de projetos de inclusão social (R$ 10 
milhões), entre outras.
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Duas carretas com cestas básicas são descarregadas no quartel do 1º Batalhão de Comunicações em Santo Ângelo

Procon e ANP realizam ação conjunta em 
Santo Ângelo. O objetivo da ação foi à ve-
rificação de bombas medidoras de combus-
tíveis líquidos, alvarás de licença e placas 
informativas ao consumidor

A falta de precisão em uma bomba de combus-
tível causou a interdição temporária em um pos-
to de combustível localizado em Santo Ângelo. 
A ação de fiscalização foi realizada pelo Procon 
de Santo Ângelo e pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi 
realizada nesta semana por meio de vistorias em 
vários postos. 

Conforme portaria nº 559, de 15 de dezem-
bro de 2016, e nº 294, de 29 de junho de 2018 
as bombas até podem apresentar eventual varia-
ção entre 0,5% para mais, beneficiando o consu-
midor, ou até 0,3% para menos, prejudicando o 
consumidor, sem que isso seja considerado moti-

vo de irregularidade. 
Na prática, significa que no abastecimento de 

20 litros em uma bomba medidora em relação à 
medida padrão de 20 litros, a bomba é aprovada 
se a diferença ficar entre 100 ml (a mais), ou 60 
ml (a menos). 

Segundo informações da assessoria de comu-
nicação do poder público de Santo Ângelo uma 
bomba fiscalizada estava irregular e teve a bomba 
interditada, até que o problema fosse soluciona-
do.

Além deste tipo de irregularidade constatada, 
de acordo com o diretor de relações institucionais 
do Procon, Valter Portalete, foram notificadas 

duas empresas por não atenderem aos dispositi-
vos do Decreto 10.634 de 22 de fevereiro de 2021 
que dispõe sobre a divulgação de informações aos 
consumidores referentes aos preços dos combus-
tíveis. As empresas terão dez dias para se mani-
festarem em defesa prévia.

De acordo com normas legais, os agentes eco-
nômicos autuados possuem direito ao contraditó-
rio e à ampla defesa assegurada por lei. Somente 
após o julgamento definitivo do processo admi-
nistrativo sancionador, gerado a partir da ação de 
fiscalização, será decidido se o agente econômico 
será responsabilizado pelos fatos descritos no do-
cumento de fiscalização.

Depois de inovar os servi-
ços policiais no Estado ao lan-
çar, com exclusividade, para a 
plataforma Android o primeiro 
aplicativo da Polícia Civil – o 
PC Alerta –, a instituição gaú-
cha aposta agora no sistema 
iOS. Desde este mês, uma nova 
versão gratuita do app também 
está disponível para usuários de 
iPhone, na Apple Store.

Com novo design e mais fun-
cionalidades, o aplicativo que le-
vou a cartilha de golpes virtuais 
da Polícia Civil do RS para os ce-
lulares contemplará os usuários 
com mais informação e interati-
vidade. Além dos golpes já des-
critos na versão anterior, o app 

disponibiliza links para a Dele-
gacia Online, onde podem ser 
efetuados registros de ocorrên-
cias policiais, e para o WhatsA-
pp/Telegram de denúncias anô-
nimas da instituição – ambos 
serviços disponíveis para todo o 
Estado, 24 horas, sete dias por 
semana.

Também são disponibiliza-
dos em tempo real os episódios 
quinzenais do PCcast, o podcast 
da Polícia Civil, que está em sua 
segunda temporada e se dedica 
a explorar assuntos relacionados 
à segurança pública e a própria 
instituição.

Para os usuários de Android 
que já haviam instalado o apli-

cativo, o qual teve sua primeira 
versão lançada em novembro de 
2020, a atualização pode ser fei-
ta diretamente na Google Play.

“A intenção sempre foi au-
mentar o alcance do aplicativo 
para o maior número de usuá-
rios possíveis. Essa nova fase só 
reafirma o nosso compromisso 
em servir e proteger a população 
gaúcha de todas as formas pos-
síveis e nos mais diversos luga-
res, inclusive no espaço virtual”, 
afirma a Chefe de Polícia, dele-
gada Nadine Anflor.

O PC Alerta é uma iniciativa 
da Divisão de Comunicação e 
Relações Institucionais (DSC), 
do Gabinete da Chefia de Polícia.

Interdição de bomba 
de combustível em 
Santo Ângelo

FISCALIZAÇÃO

Polícia Civil lança nova versão do aplicativo 
PC Alerta e inclui usuários do sistema iOS
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LORENZO - todo feliz, com seus papais corujas 
GLAUCIANE VEIGA e MARCOS MÜLLICH, em recente 
registro em comemoração ao seu 5º “mesversário”, é 
assim que se fala, não é??? 
Enfim, mas é muito fofo, esse Lorenzo. 
A propósito, no domingo passado, dia 13, o 
empresário Marcos, que comanda e com sucesso a 
festejada Divina Gula - doces para festas, estreou 
idade nova, recebendo os merecidos cumprimentos, 
em especial da sua esposa Glauciane, a famosa 
confeiteira, e do filhote Lorenzo, a maior alegria  e o 
maior orgulho do casal! Ao amigo, Marcos, parabéns, 
felicidades e sucesso sempre.

Foto: Vick Almeida

RETRATO DE UMA DOCE E DIVINA FAMÍLIA
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CELEBRANDO A VIDA

A super querida e dinâmica empresária CLELIA MARIA DE CASTRO KOCH, que se destaca naturalmente em nossa sociedade e 
que carinhosamente é chamada de Preta - celebrou em família, no último domingo, dia 13, a chegada de seus 60 anos, muito 
bem vividos!  Na foto,  a empresária Clelia, entre seu genro Gustavo (E) e a filha Aline, os netos  Miguel e Felipe, o seu marido 
Nestor, sua mãe, D. Nila, filho Fernando e a nora Patrícia, os netos Mariana e Bernardo, a nora Daniela e o filho  Ricardo (D), 

num registro especial na comemoração de suas seis décadas.

Foto: Divulgação
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

O nosso Ano Leoístico (AL) renova-se a cada ano e 
duro de Julho a Junho, a atual diretoria está em seus 
últimos dias de trabalho, 
porém isto não quer dizer 
que os trabalhos tenham 
que diminuir, estamos à mil 
para cumprir todas as nossas 
atividades.
Para finalizar a nossa propos-
ta distrital EmpoLEOre-se, 
realizamos a nossa última 
publicação sobre o tema, 
agora com a temática Feminismo e Sexismo, com al-
gumas frases que devemos excluir do nosso vocabu-

lário devido ao sentido que 
estas trazem consigo.

Pensando no nosso planeta 
e nas condições que quere-
mos deixar para o futuro do 
mesmo, em parceria com 
o LEO e Lions Clube Santa 
Maria Camobi, desenvolve-
mos uma campanha para 

nos desafiar a realizarmos o plantio de árvores, te-
mos o dever de fazermos o possível para deixarmos 
um futuro melhor para nossos sucessores.

A campanha “Curtir para se-
mear” tinha como objetivo 
nos desafiar a plantar uma 
árvore a cada 5 curtidas que 
tivemos em nossa imagem 
oficial da campanha, ao total, 
os dois clubes conseguiram 
somar um total de 750 cur-
tidas, ou seja, a partir destes 
números, nos compromete-
mos a realizar nos próximos dias o plantio de 150 
árvores, 75 em Santo Ângelo e 75 em Santa Maria.

Um dos nossos projetos deste AL era realizarmos a 
reforma da Biblioteca da CE São Francisco localizada 
no bairro Moscon, passamos um tempo arrecadando 
materiais de construção e fundos para nossa ação e 

agora con-
seguimos 
ver nossa 
atividade 
começando 
a dar fru-
tos.

A instituição recebe 
em seu programa 
diversas crianças 
que moram na 
região e que se ben-
eficiam de diversas 
atividades sociais 
e culturais, neste 
momento de pandemia infelizmente seus trabalhos 
foram parcialmente prejudicados, mas assim que as-
sim que possível voltaram com tudo e de biblioteca 
nova!

No dia 13 de Junho, tivemos também a última re-
união do AL 2020/2021 presidida pelo C.LEO 
Matheus Gebert Straub, um momento de refletirmos 
sobre nossa caminhada e discutirmos os últimos de-
talhes de nossas ações que ainda ocorrem até o dia 
27. Quando será realizada a troca de presidente.

SOLIDARIEDADE

Projeto “Mãos que Ajudam” 
realiza entrega de doações

Agasalhos foram entregues na 
Central do Bem em Santo Ângelo 
e outras três cidades do noroeste 

gaúcho: Santa Rosa, São Luiz 
Gonzaga e Santiago. Este projeto é 
liderado pela Igreja de Jesus Cristo 

dos Santos dos Últimos Dias

Fotos Divulgação/Mãos que ajudam

Doações feitas em Santa Rosa
O projeto “Mãos que Ajudam” realizou uma cam-

panha do agasalho de 17 de maio ao dia 6 de junho e 
agora está realizando a entrega das doações em San-
to Ângelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga e Santiago. 
A entrega em Santo Ângelo foi feita na última sexta-
-feira, dia 11. 

A campanha, que envolveu membros e amigos 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, conseguiu arrecadar cobertores, roupas, casa-
cos e calçados que serão destinados a famílias que 
não estão em condições de obter esses itens no mo-
mento.

Em Santo Ângelo, as doações foram entregues 
na última sexta-feira, dia 11 de junho, na Central do 
Bem. Nas outras três cidades os agasalhos estão sen-
do entregues junto à Assistência Social local, à Cruz 
Vermelha ou diretamente a famílias necessitadas. A 
iniciativa faz parte de um conjunto de ações que o 
projeto “Mãos que Ajudam” está realizando a nível 
nacional para tentar amenizar os efeitos da pande-
mia. 

Para o líder da Igreja na região, o presidente 
Vanderlei Machado, a campanha do agasalho, bem 
como outras ações voluntárias já realizadas, cum-
pre um dos objetivos da igreja: “Uma das missões 
da igreja é ajudar o próximo, ajudando a aliviar o 
fardo dos que sofrem. Já participamos de campanha 
de doação de sangue no início deste ano e continua-
mos seguindo o mandamento do Salvador de amar o 
próximo como a nós mesmos. Sabemos que muitos 
sofrem com a pandemia e queremos ajudar”. 

No Rio Grande do Sul, A Igreja de Jesus Cristo 
já realizou a doação de 70 mil cestas básicas desde 
o início da pandemia. Outras ações voluntárias em 
diferentes cidades do país têm incluído a montagem 
de kits de higiene, kits para maternidades, pequenas 
reformas em postos de saúde e arrecadação de ali-
mentos para doação. 

Para conhecer mais ações do projeto “Mãos que 
Ajudam” para aliviar os efeitos da pandemia é possí-
vel acessar o facebook do programa: www.facebook.
com/maosqueajudambrasil/

Central do Bem em Santo Ângelo

Cruz Vermelha recebe os agasalhos 

Doações feitas em Santa Rosa

Na manhã de sexta-feira (11), o Sindicato dos Servi-
dores Público da Administração Tributária (Sindifisco-
-RS), por meio da sua Delegacia Regional, realizou a 
entrega de uma centena de cestas básicas, reforçadas 
por mais uma centena de unidades de óleo de soja e cem 
pacotes de leite em pó, para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social de Santo Ângelo.

A entrega foi realizada pela auditora fiscal Ivani Be-
atriz Müller, representante local do Sindifisco, pelo de-
legado da 9ª Delegacia da Fazenda Estadual, Joaquim 
John de Oliveira e pelo auditor fiscal Hipólito Larroque.

Ivani destacou que os servidores decidiram auxiliar 
as pessoas que estão mais necessitadas neste momento 
de pandemia. “Decidimos auxiliar os bancos de alimen-
tos, que em Santo Ângelo tem o trabalho da Secretaria 
Municipal e que realmente faz com que as doações che-
guem a quem realmente precisa”.

O delegado Joaquim Oliveira frisa que o momento 
exige que todos que podem façam a sua parte e a escolha 
pelo repasse ao Governo Municipal de Santo Ângelo foi 
definida pela forma justa e a visualização da seriedade 
com que é feito o trabalho da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

Sindifisco usa recursos que seriam para eventos de 
interação para fazer doação de alimentos

Foto: Fernando Gomes
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Bom dia caros leitores, hoje vamos con-
tar um pouco sobre a história da Fundação 
Rotária. Muitos projetos realizados pelo 
Rotaract possuem como finalidade a doação 
de valores para a Fundação Rotária, então 
nada melhor que esclarecer para nossa co-
munidade o que é e para que serve.

Pois bem, na Convenção de 1917, o en-
tão presidente do Rotary, Arch Klumph, 
propôs a criação de um fundo de dotação 
“para fazer o bem no mundo”. Essa ideia 
e a primeira doação recebida, no valor de 
US$ 26,50, deram início a uma organização 
incrível que vem transformando a vida de 
milhões de pessoas globalmente.

A Missão da Fundação Rotária do Rotary 
International é capacitar os rotarianos para 
que possam promover a boa vontade, paz e 
compreensão mundial por meio de apoio a 
iniciativas de melhoria da saúde, da edu-
cação e do combate à pobreza. A Fundação 
Rotária transforma suas contribuições em 
projetos que mudam a vida de pessoas no 
mundo todo. Desde que foi aberta, há mais 
de 100 anos, a Fundação Rotária investiu 
cerca de US$ 4 bilhões em iniciativas sus-
tentáveis e de grande impacto. No ano fis-
cal de 2018 a Fundação financiou 1306 pro-
jetos ao custo de US$ 86.677.399,00.

A Fundação Rotária é uma organização 
sem fins lucrativos que depende integral-
mente das contribuições de pessoas que 
acreditam em seu trabalho em prol de um 
mundo melhor. O apoio à Fundação é in-
dispensável para que os projetos financia-
dos através de seus subsídios obtenham re-
sultados sustentáveis para as comunidades 
necessitadas.

As contribuições podem ser realizadas 
para três fundos diferentes (Polio Plus, An-
ual e Dotação) cada qual com suas especifi-
cidades, que concedem oportunidades de 
reconhecimento aos doadores. A Fundação 
Rotária possui 4 estrelas na Charity Navi-
gator, classificação mais alta outorgada 
pela avaliadora independente de institu-
ições beneficentes dos Estados Unidos.

Fonte: https://www.instagram.com/p/
B2MeQchAic-/?utm_medium=share_
sheet

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

ENSINO

URI divulga 
os aprovados 
no vestibular 
de inverno
A URI Santo Ângelo aplicou no 
domingo, 13, a prova seletiva do 
Vestibular de Inverno, constituída 
de uma Redação.

O Vestibular de Inverno da URI Santo Ângelo 
foi realizado no último domingo, dia 13, e o pro-
cesso seletivo foi constituído por uma Redação. 

O tema proposto, “Eu te amo infinitamente”, 
ofereceu aos vestibulandos como embasamento, 
textos de Martha Medeiros, Mário Sergio Cor-
tella e Leandro Karnal, além de lembrar que na 
véspera, 12 de junho, comemorava-se no Brasil, o 
Dia dos Namorados.

A matrícula dos ingressantes está sendo reali-
zada no período de 15 a 18 de junho de 2021.

Confira ao lado a lista dos aprovados em cada 
um dos cursos e abaixo a lista com o nome dos 
candidatos que alcançaram o melhor desempe-
nho na redação.

Luigi Baron dos Reis 
Gabriela Izolan 
Maykon Matheus Peirot de 

Souza 
Lucas Dezen 
Rauany Santiago

Administração

Alyssa dos Santos Pinheiro
Anna Paula Beilfuss
Júlia Sarturi Jung 
Mateus Fernando Martini

Rafaela Valandro
Stephanie França Freitag

Agronomia

Endrew da Silva Menezes
Higor de Andrade Bazzan

Matheus Marcelino Burin
Ronie Luigi Junker

Ciência da Computação

Alexia Giordana Backes Zie-
mniczak
Álvaro Hensel
Amanda de Assis Melo
Angélica Beatriz Kornowski
Annamel Brigo Lüdtke
Arthur Felipe Kluge
Augusto Wielens Jerke
Bruna Klein Willers
Caroline Bonatto
Caroline Nunes de Lima
Dulce Maria de Oliveira 
Gonçalves
Emanuela Leal Rodrigues
Gabriely Fernandes
Igor Neutz da Silveira Eich
Isaás Ramos
Isabelle Rubi dos Santos
Jaqueline Rodrigues Portela

Laura dos Santos de Almei-
da
Lauren Dayse Dala-rosa
Luciane Maciel dos Santos
Luísa Comerlato Demene-
ghi da Silva
Maria Eduarda Bittencourt 
Laus
Maria Eduarda Klaus Graiz
Maria Luisa de Deus Cora-
zza
Maria Luisa Mazuco Pinto
Maria Roseli Silva de Lima
Mathias Seffrin
Maycol Junior Zimpel
Natália Pinto Ribeiro 
Paulo Eduardo Dalla Porta
Ranielli Poloni

Direito

Nicoli Ribeiro da Silva, 19 anos - 980 - Enferma-
gem 
Michele Scher Spies Idade, 17 anos - 960 - Enfer-
magem 
Ranielli Poloni Idade, 18 anos - 940 - Direito 
Natália Pinto Ribeiro, 18 anos - 890 - Direito
Emanuela Leal Rodrigues, 18 anos - 880 - Direito
Arthur Felipe Kluge Idade, 17 anos - 880 - Direito
Rafaela Valandro, 16 anos - 880 - Agronomia
Annamel Brigo Lüdtke - 17 anos - 860 - Direito 
Mathias Seffrin Idade, 18 anos - 850 - Direito
Rauany Santiago Mess, 16 anos - 850 - Adminis-
tração
Maria Eduarda Klaus Graiz, 18 anos - 850 - Direito
Beatriz Bergoli, 19 anos -  850 - Enfermagem
Angélica Beatriz Kornowski, 17 anos - 850 - Direito
Isabelle Rubi dos Santos 17 anos - 850 - Direito 
Luciane Maciel dos Santos, 19 anos - 850 - Direito 
Stephanie França Freitag, 18 anos - 850 - Agrono-
mia
Lauren Dayse Dala-rosa, 18 anos - 840 - Direito
Ariane Pereira Almeida, 17 anos - 820 - Engenha-
ria
Maria Erizontina Prado Padilha, 53 anos - 800 - En-
genharia Civil
Maycol Junior Zimpel, 19 anos - 800 - Direito 

Melhores desempenhos 
na redação

Fabrício Medeiros Ciechowiez
Joâo Gabriel Segatto Rieger

William Carneiro

Engenharia Elétrica

Gabriela Borges Vieira
Gabriela Nascimento da Siva 
Debovi
João Arthur Bohn Costa
Jociele do Amarante Escobar
Luani Fetter Steglich

Milena Paola Bauer
Shara Milena dos Reis Cardo-
so
Tatiana Lais Fockink
Vitoria Prado de Oliveira

Medicina Veterinária

Ana Paula Andrzejewski 
Beatriz Bergoli
Caroline Dartora
Julie Batista Aquino 
Lara Pelissari Bueno

Martyna Natalia Inacio Sara-
gozo 
Michele Scher Spies
Nadge Bressan Nilson 
Nicoli Ribeiro da Silva

Enfermagem 

LISTA DE APROVADOS

Camilly Becker de Assis
Djulia Dalcin
Elane Colling  
Karoline Seifert Voelz 

Maria Inez dos Santos da 
Silva
Marianna Terra Grass

Farmácia

Ariana Hinterholz Jaira Janaina Donadel

Ciências Contábeis

Ariane Pereira Almeida 
Felipe Scholze Zappe
Hyago Cortez 
Maria Erizontina Prado Padilha

Paulo Gabriel Pimentel Jur-
geaitis
Vittor dos Santos de Aguiar
Weslei Talhaferro Batista

Engenharia Civil

Evandro Duarte Wichinheski
Gustavo Eduardo Martin Groff 

Thales Henrique Ribas Casa-
rotto

Engenharia Mecânica

Campus da URI - Santo Ângelo
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PANDEMIA

Baixo estoque de sangue durante a 
pandemia é gravíssimo na região
O doador voluntário de sangue é inibido pelo Covid-19 e pela falta de estacionamento nas proximidades do Hospital Santo 
Ângelo e a gestão do Banco de Sangue relata situação gravíssima em que se encontra

A Gestão do Banco de Sangue do Hospital Santo Ân-
gelo percebe uma situação gravíssima que envolve seus 
estoques, pois a pandemia de Covid-19 reprimiu o do-
ador voluntário e provoca o aumento da demanda. Pa-
cientes necessitam diariamente de transfusões devido 
a problemas de coagulação provocados pela doença e, 
em diversas situações, foi necessário recorrer a estoques 
de municípios vizinhos como Santa Rosa.

Outro agravante que reprime o doador em Santo 
Ângelo é a dificuldade de encontrar estacionamento. 
Sem o protagonismo de nenhuma política de incentivo 
ao doador de Sangue, ele corre o risco de pagar caro no 
estacionamento rotativo e ainda exceder o tempo e ser 
multado, mas em geral não há vagas nas proximidades 
do Hospital.

Esta é uma queixa recorrente entre os doadores 
que já reportaram a dificuldade para a coordenadora 
do banco de Sangue, Marta Perim Motta, inclusive o as-
sunto já esteve em pauta durante uma reunião realizada 

com a administração do Hospital Santo Ângelo. Os ges-
tores estudam uma alternativa, pois além de necessida-
de de uma política pública que avalize este processo, 
sem a fiscalização do uso da vaga poderá ser ineficiente 
a ação de reserva. 

O Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo aten-
de os pacientes de 24 municípios missioneiros e mais a 
demanda do hospital Regional da UNIMED. Este drama 
vem à tona, justamente nesta semana em que é celebra-
do o ‘Dia Mundial do Doador de Sangue’ 14 de junho.  

No dia 14 de junho uma sequencia lembretes esta-
vam visíveis para os usuários das redes sociais. Mas a 
doação é algo prático e depende de uma ação física e 
voluntária. Portanto, evidencia também questões sim-
ples como o acolhimento do doador, que já inicia no 
estacionamento. 

A demanda é por todos os tipos de sangue, mas o 
‘O’ negativo que é o doador universal, está ainda mais 
escasso.


