
Quarta-feira, 7 de julho de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2324   |   R$ 2,50 www.jom.com.br

55. 3313-2577         55.99650-2577

Av. Rio Grande do Sul, N° 1140 - Sala 303
Santo Ângelo/RS

@DRLOURENCOMULLER

ACOMPANHE MEU TRABALHO:

WWW.DRLOURENCOMULLER.COM.BR

CRM-RS 34884/RQE 31681

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

CIRURGIA
ESTÉTICA E 
FUNCIONAL
DO NARIZ

de  01/07 a 18/07

DEGUSTA MISSÕES

O MELHOR DA GASTRONOMIA LOCAL

HISTÓRIA

Governo 
municipal  

quer o 
centro 

histórico 
tombado 

como 
patrimônio 

nacional
Página 3

Foto: Marcos Demeneghi



2 Quarta-feira, 7 de julho de 2021

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua
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6/7/2021 - 14h

1° Prêmio -  0.854
2° Prêmio -  3.004
3° Prêmio -  3.795
4° Prêmio -  2.539
5° Prêmio -  2.849
6° Prêmio -  3.041

6/7/2021 - 18h

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

Minguante
1/7 a 8/7

Nova
9/7 a 16/7

Ana Cristina Vieira

50% da população com a 
primeira dose

SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Ângelo 
trabalha com a expectativa de encerrar esta semana 
com mais de 50% da população vacinada com a pri-
meira dose contra a COVID-19. O município alcan-
çou nesta segunda-feira, 46,8% de vacinados e 17% 
com a imunização completa (primeira e segunda 
dose, e dose única). O cronograma de vacinação para 
esta semana prevê várias frentes de vacinação em 
faixas etárias distintas, com a aplicação da primeira 
dose e a chamada repescagem para quem perdeu o 
período das aplicações.

“O elevado percentual de vacinados já apresenta 
resultado, com uma redução de 51,5% nos casos de 
COVID no mês de junho em relação a maio”, disse o 
secretário da Saúde, Flávio Christensen, lembrando 
que a aplicação da vacina contra a COVID nas in-
dústrias de Santo Ângelo teve seu encerramento na 
terça-feira, dia 06. 

NÚMEROS - Conforme números da Secretaria 
Municipal da Saúde, o percentual de 46,8% de pes-
soas que receberam a primeira dose em Santo Ânge-
lo é maior que a média do próprio Estado: 43,9% da 

população, em números da segunda-feira. 
Quanto ao esquema vacinal completo, a diferen-

ça é 0,3%: 17,3% a média do Estado e 17% em Santo 
Ângelo. 

ÍNDICE  - Na avaliação do coordenador regional 
de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky, 46,8% da popu-
lação vacinada com a primeira dose é um índice ex-
celente e Santo Ângelo avança no processo. “É quase 
metade da população. As idades são diferentes entre 
os municípios de uma mesma região. Alguns tem 
uma população mais jovem e outros habitantes com 
faixa etária mais elevada. São fatores que também 
devem ser considerados na condução do processo 
vacinal”, destacou. 

NOVA REMESSA - Zabolotsky confirmou que 
uma nova remessa de vacinas chegou em Santo Ân-
gelo na terça-feira, 06. Segundo o coordenador, se-
rão destinadas 2.342 doses para o município, com 
1.400 da Janssen (dose única) e 942 da Pfizer, que 
dará mais um impulso para o cronograma de vaci-
nação.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

QUARTA-FEIRA, DIA 07 – CTG 
OS LEGALISTAS

MORADORES DE 47 A 48 ANOS vacina-
ção no CTG Os Legalistas a partir das 7h30min. 

MORADORES DE 45 E 46 ANOS – Va-
cinação no CTG Os Legalistas a partir das 
12h30min. As equipes estarão disponíveis até às 
16h30min.

QUARTA-FEIRA, DIA 07 – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
NOVA CHAMADA ÀS GESTANTES E 
PUÉRPERAS - das 13h às 16h, na Secretaria 
Municipal de Saúde, no Setor de Ginecologia 
(2º piso), serão vacinadas todas as gestantes e 
puérperas com a primeira dose, que perderam 
os prazos anteriores.

QUINTA-FEIRA, DIA 08 – CTG 
OS LEGALISTAS

SEGUNDA CHAMADA PARA PESSO-
AS NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 52 ANOS 
– Imunização a partir das 7h30min, no CTG Os 
Legalistas, (segunda chamada para aqueles que 
perderam o prazo anterior de vacinação).

NA QUINTA-FEIRA, DIA 08 – 
GTG OS LEGALISTAS 

MORADORES NA FAIXA ETÁRIA DE 
43 E 44 ANOS – Primeira dose da vacinação 
aplicada das 12h às 16h30min, no CTG Os Le-
galistas. 

SÁBADO, DIA 10 – CTG OS LE-
GALISTAS  

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA/
FIOCRUZ PARA 63 E 64 ANOS – Será a par-
tir das 7h30min no CTG Os Legalistas (São pes-
soas que receberam a primeira dose da vacina 
no período de 13 a 15 de abril. 

OBS.: Todas as pessoas com a vacina pen-
dente, que receberam a primeira dose até o dia 
15 de abril poderão ser vacinadas neste dia.

DOCUMENTAÇÃO - Em todos os dias de va-
cinação, é necessário portar documento de iden-
tificação (RG e CPF), Cartão do SUS e Carteira 
de Vacinação.

VEÍCULOS PARA A SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo 

recebeu na manhã de sexta-feira (2) dois novos veículos 
para atendimento aos pacientes. Os dois automóveis, 
modelo ônix Joy, foram adquiridos com recurso de R$ 
100 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado 
federal Afonso Hamm e contrapartida de R$ 22 mil da 
própria Secretaria.

O prefeito Jacques Barbosa agradeceu ao deputado 
Hamm, afirmando que o parlamentar sempre procura 
colaborar com o Município, especialmente na área da 
saúde. Valorizou o trabalho do santo-angelense Marlon 
Silva, recentemente falecido, que assessorava o deputa-
do e intermediava os pedidos de recursos. 

O vice-prefeito Volnei Teixeira, também agrade-
ceu o deputado Hamm e disse que os veículos serão de 
grande utilidade para a população. O secretário muni-
cipal de Saúde, Flávio Christensen, destacou que os ve-
ículos serão utilizados para o transporte dos pacientes 
que necessitam de hemodiálise. 

Em nome do deputado falou o assessor Renato To-
niazzo. Ele citou que Hamm está internado por conta 
da Covid-19 e por isso não pode estar presente. Tam-
bém falou da atuação de Marlon Silva e da esposa Kelly 
Ferreira, apoiadores do parlamentar em Santo Ângelo.
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HISTÓRIA

Museu a céu aberto na praça Pinheiro Machado reúne material construtivo da antiga redução de Santo Ângelo Custódio

Parte da zona urbana do município de Santo Ângelo foi edificada sobre os remanescentes da redução de Santo Ângelo 
Custódio, e por este motivo o IPHAN/RS e a administração municipal pretendem iniciar um processo de tombamento e 
transformar a área em Patrimônio Nacional. Uma das justificativas está centrada na ampliação do acesso a projetos, pro-
gramas e recursos destinados para este tipo de patrimônio 

Administração cogita transformar 
o Centro Histórico em Patrimônio 
Nacional

Governo Municipal demonstrou interesse em 
transformar o centro histórico de Santo Ângelo em 
Patrimônio Nacional. O assunto foi tratado em reu-
nião ocorrida na semana passada, quando o supe-
rintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) no Rio Grande do Sul, 
Leonardo Maricato, esteve no município para um 
encontro com o Prefeito Jacques Barbosa, o vice 
Volnei Teixeira, o diretor de Turismo, Romaldo 
Melher e secretário municipal de Cultura, Marco 
André München. 

Segundo a assessoria de comunicação da admi-
nistração municipal, o prefeito Jacques confirmou 
que o município dará início ao processo legal para o 
tombamento do Centro Histórico como Patrimônio 
Nacional e recebeu a garantia da superintendência 
do IPHAN de auxílio ao longo da demanda. 

Maricato argumentou que o tombamento dará 
acesso a Santo Ângelo a recursos de uma série de 
programas e projetos federais destinados à preser-
vação do Patrimônio Histórico Nacional e o diretor 

de Turismo, Romaldo Melher, argumentou que a 
solicitação de tombamento tem base nos trabalhos 
arqueológicos realizados no Centro de Histórico 
nas últimas duas décadas, comprovando que o local 
abriga importantes vestígios da antiga Redução Je-
suítica de Santo Ângelo Custódio, além de o Museu 
Municipal Dr. José Olavo Machado estar sobre uma 
antiga casa indígena do período das reduções. 

O prefeito Jacques afirmou que o assunto será 
ampliado e será solicitado apoio do Ministério Pú-
blico Federal de Santo Ângelo, por meio do procu-
rador da República Osmar Veronese, para auxílio 
na formatação do projeto de tombamento do Centro 
Histórico como Patrimônio Nacional. 

Para Leonardo Maricato, os argumentos históri-
cos do município são relevantes para o tombamento 
e para o País e comprometeu-se a auxiliar no pro-
cesso. “É um lugar muito importante da História. 
O reconhecimento como Patrimônio Nacional abre 
um leque diferenciado para Santo Ângelo”, reco-
nheceu.

Acompanharam ainda o encontro o coordena-
dor Administrativo do IPHAN/RS, Airton Moraes, 
e a chefa do escritório regional do instituto com 
sede em São Miguel das Missões, Adriana Almei-
da da Silva. O superintendente visitou a Região das 
Missões para contatar com os municípios a fim de 
estabelecer parcerias e colocar-se à disposição para 
projetos de abrangência regional. Maricato também 
reuniu-se com os prefeitos da região, em São Mi-
guel das Missões. 

PAUTA
Também estiveram em pauta durante o encon-

tro, projetos e ações culturais e de preservação do 
Patrimônio Histórico de Santo Ângelo; e a carên-
cia de profissionais especializados na elaboração de 
projetos de preservação e restauração de prédios 
tombados, como é a situação do Centro Adminis-
trativo. Jacques sugeriu que o IPHAN disponibili-
ze equipe especializada para coordenar projetos de 
acordo com as normas de preservação da edificação.

Foto: Marcos Demeneghi
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Gina Sandri - dinâmica e muito querida, e seu 
irmão gêmeo Zeca Rigo - conceituado empresário, 
que comanda e com sucesso a Mecautor - 
estrearam idade nova ontem, terça-feira, dia 6. 
E hoje, dia 7, quem celebra o seu aniversário é 

a super querida empresária Dalva Toscani, que  
com competência atua na direção da Toscani & 
Valentini - Esquadrias Alumínio, Vidro Temperado 
e Madeira. À Gina, ao Zeca e à Dalva, parabéns, 
saúde, felicidades e sucesso!

feliz aniversário!

GINA SANDRI ZECA RIGO DALVA TOSCANI

Foto: Divulgação
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O jovem casal Mariana Berwanger 
e Gugu Donadel - estão felizes e 

realizados curtindo intensamente a doce 
espera da LUÍSA, que chega oficialmente 
até o final deste mês. E para celebrar 
esta doce espera, Mariana e Gugu, 
realizaram no último sábado, dia 3, um 
movimentado “Drive-Thru da LUÍSA”. 
E os convidados que circularam por lá 
presentearam a Luísa com um pacote de 
fraldas e como lembrança do Drive, os 
papais Mariana e Gugu, ofereceram um 
kit personalizado da Luísa: um delicioso 
bolo, produzido pela Mônica, da 
Delícias da Mônica, um copo long drink 
e delicados suspiros, porque ela está 
chegando para causar muitos suspiros. 

Os papais MARIANA BERWANGER e 
GUGU DONADEL - pilotando o Drive 

da doce espera da Luísa, e na foto menor, 
o “kit “ oferecido para cada convidado. 

Os bisavós Luiz e Geni Holsbach com 
a neta Mariana Berwanger.

Mariana e Gugu com os 
avós Denise e César Berwanger.  
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O DRIVE-THRU DA LUÍSA
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A dificuldade de acesso dos segurados às agên-
cias do interior do Estado se tornou algo insusten-
tável. A falta de renovação do quadro funcional e 
o não preenchimento das vagas deixadas por estes 
servidores que se aposentaram, em um primeiro 
momento forçou o deslocamento de pessoal de 
municípios vizinhos, há relatos da redução na ca-
pacidade de atendimento e nos dias de abertura 
das agências em Catuípe, Santo Ângelo, São Luiz 
Gonzaga, Panambi, Ijuí, Cruz Alta, entre outros.

A cerca de 70 dias, Júlio Ruivo, assumiu como 
novo presidente do IPE Saúde e nesta semana ,de-
pois de uma audiência na Câmara de Vereadores, 
o município se manifestou com o interesse de efe-
tivar um termo de cooperação entre o Município 
e o Instituto. O assunto foi levantado na Câmara 
de Vereadores com aprovação de requerimento 
apresentado pelos vereadores Maurício Loureiro 
(PDT), Vando Ribeiro (MDB) e Nivaldo Langer de 
Moura (PP) manifestando preocupação com a fal-
ta de atendimento presencial na regional do IPE 
de Santo Ângelo.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO
Ruivo disse que desde que assumiu o cargo está 

focado em elaborar um diagnóstico da situação e, 
que a partir de agora, pretende começar a enca-
minhar soluções para os problemas que foram 
detectados e que o atendimento presencial nas re-
gionais e a maior oferta de atendimento médico 
especializado são algumas das preocupações prin-
cipais.

O termo de cooperação técnica pode refletir na 
reabertura do atendimento presencial e, também, 
na ampliação do atendimento prestado aos usuá-
rios do IPE Saúde em Santo Ângelo.

A audiência foi presidida pelo vereador Nader 
Awad, contando com as presenças de Jacques e 
Ruivo; deputado estadual Eduardo Loureiro; se-
cretário municipal de Saúde, Flávio Christensen; 
secretário municipal de Governo e Relações Ins-
titucionais, Hélio Costa; chefe de gabinete Airton 
Peruzzi; vereadores e representantes de sindica-
tos locais cujos associados são atendidos pelo IPE 
Saúde.

SAÚDE

Precarização do atendimen-
to presencial no IPE chega 
à Câmara de Vereadores

Segurados do IPE Saúde em Santo Ângelo e outras cidades do interior gaúcho 
encontram dificuldade de atendimento e a situação se agrava desde o ano de 2019. 
Em novembro daquele ano, o Mensageiro denunciou o caso, pois o  atendimento já 
era realizado somente nas segundas e quartas-feiras. A situação de descaso com os 
segurados piorou quando se efetivou a aposentadoria da única servidora titular e 

com o inicio da pandemia em 2020

Audiência na Câmara de Vereadores sobre a situação do atendimento do IPE na agência de Santo Ângelo

Foto: Fernando Gomes

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Presencial nº. 022/2021 – Objeto: 
Contratação de Empresa para a prestação dos serviços 
de Agente de Integração, visando atender estudantes 
de cursos de educação superior, ensino médio, de 
educação profissional, de educação especial e dos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade  
profissional de jovens e adultos, para preenchimento 
de oportunidades de Estagio na Prefeitura Municipal:  
Protocolo de Propostas: até 09 horas do dia 
20/07/2021.  Abertura: às 09h30min da mesma data. 
Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, 
Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, 
e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá 
ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.
br.
Edital de Tomada de Preço 012/2021 – Objeto: Item 
01: Contratação de empresa pelo regime de empreitada 
global para execução de obras de cercamento de quadra 
e playground da EMEI Marcelino Champagnat; item 02: 
Contratação de empresa pelo regime de empreitada 
global para execução de obras de instalação de grade 
para fechamento do pátio e portão na fachada frontal da 
EMEI Cledi Maurer Sabo; Protocolo dos envelopes: até 
as 09h15min do dia 22/07/2021. Abertura: às 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de 
Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone 
(055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.
br. O edital poderá ser acessado através do sítiowww.
santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

Vagas em creche
Na manhã de ontem, dia 06, estivemos em reunião na Câmara de Vere-

adores de Santo Ângelo com os vereadores Vando de Souza, Nader, Nenê e 
Marcos André, com Alfredo Obregon, representando o Conselho Municipal de 
Educação, Márcia Mousquer, da Secretaria Municipal de Educação (SMED). 
Na pauta as vagas em creche, tendo em vista que muitos pais precisam tra-
balhar e acabam encontrando dificuldades onde deixar seus filhos durante 
este período. Também foi destacado a qualidade das escolas do município e a 
ampliação da rede, com a construção de novas creches e ampliação de vagas.

Mudando de assunto
No dia 29 de junho, estive comemorando mais um inverno. Agradeço as 

diversas manifestações dos amigos, colegas e pessoas próximas, saudando esta 
nova etapa da minha vida. Com a nova idade, vem novas responsabilidades, 
mas também o amadurecimento característico de quem já experienciou situ-
ações da vida, várias boas e outras nem tanto. A todos meu abraço e carinho e 
sempre podem contar comigo.

Merece aplauso
Os amigos da Tekoa estão promovendo a “Sexta Cultural”, que deverá ocor-

rer toda sexta-feira das 19h às 22h. Aliando gastronomia, arte e cultura, é uma 
ótima pedida para quem quer conhecer melhor este rico espaço de cultura, que 
está localizado na Rua Marques do Herval, 1273, Centro, contato (55) 9.9632-
2145. Vida longa a Tekoa.  

Seu Rousselet
No último dia 30 de junho nos despedimos do querido amigo Antonio Car-

los Rousselet, empresário e escritor membro da Academia Santo-Angelense 
de Letras (ASLE), com profundos laços de amizade na comunidade. O prefeito 
Jacques Barbosa decretou  luto oficial por três dias. Conheci o seu Rousselet 
quando fiz indicação para que ele pudesse compartilhar com os leitores do 
“Mensa”, através de uma coluna semanal com suas memórias de uma Santo 
Ângelo do passado. Foi ele quem prefaciou meu primeiro livro “Buenos Cau-
sos”. Com muita dedicação também escreveu a série de livros “C’est La Vie”, 
inclusive uma destas obras este articulista teve a satisfação de editorar (foto). 
Sua esposa Maria (in memoriam) sempre nos recebia com muita alegria e 
estimulava na escrita de seus livros.

Rousselet faleceu aos 92 anos de idade, em razão de problemas cardía-
cos, deixando os filhos Carlos Augusto, Maria da Conceição, Carmen, Tânia, 
Sandra e Daniela, genros, nora, netos bisnetos e tataraneta. Com forte par-
ticipação no setor cultural local, o escritor nasceu em Santa Maria em 24 de 
setembro de 1928 e passou a residir em Santo Ângelo em 1932. Foi presidente 
da Acisa, membro destacado do Lions Clube, além de ter se destacado a frente 
da indústria local. Muita luz, amigo Rousselet!

Município 
ganhou des-
taque com a 
manutenção 
de postos de 
trabalho e 
abriu 516 no-
vas vagas nos 
primeiros cin-
co meses do 
ano em meio à pandemia, segun-
do o CAGED

Pelo quinto mês consecutivo 
Santo Ângelo registra números 
positivos na geração de novos 
postos de trabalho. O municí-
pio já vinha ganhando destaque 
no cenário gaúcho por manter a 
empregabilidade em meio à pan-
demia de Coronavírus que atin-
giu duramente o setor produtivo 
com reflexos diretos na econo-
mia local. 

Segundo publicação da últi-
ma quinta-feira, dia 1º de julho, 
o Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (CAGED) 
- elaborado pela Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho 
(SEPRT), vinculado ao Ministé-
rio da Economia -, apontava um 
saldo positivo de 51 novas vagas 
de trabalho, em números relati-
vos ao mês de maio, totalizando 
516 novos empregos nos cin-

co primeiros 
meses do ano, 
c o m p u t a n d o 
admissões e 
desligamentos.

O secretá-
rio municipal 
de Desenvolvi-
mento Econô-
mico, Turismo 

e Inovação, João Baptista San-
tos da Silva, avaliou que o resul-
tado tem os melhores números 
do primeiro semestre, situação 
que não era registrada há déca-
das. “O resultado evidencia o ex-
celente momento da economia 
de Santo Ângelo, em termos de 
investimentos e de crescimento 
das empresas, como vem sendo 
atestado mês a mês pelo CA-
GED”, assinalou. 

João Baptista declarou ain-
da que este é também, o resul-
tado dos esforços e estratégias 
do governo inovador liderado 
pelo prefeito Jacques Barbosa. 
“O governo patrocina um am-
biente favorável para os negó-
cios, um clima de entendimen-
to, com várias obras, apoio ao 
empreendedorismo e incentivo 
para o cotidiano desenvolvi-
mento de Santo Ângelo”, con-
cluiu.

ECONOMIA

Sicredi União RS/ES 
celebra 108 anos 

Santo Ângelo tem saldo positivo 
na geração de empregos

A Sicredi União RS/ES, instituição financeira cooperativa, 
celebra 108 anos. É uma das 110 cooperativas integrantes do 
sistema Sicredi e está presente em 39 municípios das regiões 
Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, com 45 agências e 
em processo de expansão para 22 municípios do Sul do Espírito 
Santo. Comprometida com o desenvolvimento das regiões em 
que atua, destacando-se por apoiar as ações de investimento dos 
mais de 150 mil associados.  

No último ano a Cooperativa al-
cançou o resultado de mais de R$ 82 
milhões. Desse total, mais de R$ 30,7 
milhões foram distribuídos em juros ao 
capital, conta capital e aplicações finan-
ceiras aos associados. Além desse valor, 
mais de R$ 5,1 milhões retornam aos 
associados e à comunidade por meio do 
Fundo de Assistência Técnica e Social 
(FATES) e do Fundo Social.

A atuação da cooperativa é local, di-
recionada para atender as necessidades 
dos associados e da comunidade, por 
meio do atendimento e consultoria fi-
nanceira de uma equipe de 790 colabo-
radores. 

A missão do Sicredi é  como sistema 
cooperativo, valorizar o relacionamento, 

oferecer soluções financeiras para agre-
gar renda e contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos associados e da 
sociedade e “se estamos hoje aqui é por-
que todos que contribuíram para cons-
truir essa história desde o princípio, em 
1913, cumpriram sua missão e a missão 
do negócio”, disse Giovani John, Diretor 
Executivo da Sicredi União RS/ES.

Sidnei Strejevitch, presidente da Co-
operativa, afirma que o legado é o rela-
cionamento: “Nós somos uma empresa 
feita de pessoas para pessoas, buscando 
cada vez mais uma cooperativa sólida, 
sustentável e de relacionamento. Temos 
muita história, e muita história de pros-
peridade para construirmos juntos”, fi-
nalizou Sidnei.

Foto: Fernando Gomes

Foto de arquivo da Fundimisa em Santo Ângelo
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LITERATURA

Basta deixar um livro na estante e 
levar outro, simples assim! 

A ‘Estante Cultural’ da agência de Viagens Binho & Sola 
está disponível para qualquer pessoa que queira sugestões 
de livros para leitura. A ideia foi recentemente colocada 
em prática, valoriza obras literárias que já foram lidas 
e podem enriquecer o conhecimento de mais pessoas ao 

serem compartilhadas. 
A estante está logo na entrada da 

agência de viagens. “Foram obras ad-
quiridas ao longo dos anos, livros lidos 
e aprovados, mas que agora podem 
servir para outras pessoas. Porque 
deixar estes livros empoeirados na 
estante?”. Questiona Solange Christ-
nann ao falar da iniciativa que tem a 
proposta de promover a troca de obras 
literárias. 

Participar deste movimento cul-
tural é muito simples, basta visitar a 
agência de Turismo Binho & Sola que 
está localizada na Rua Marques de Ta-
mandaré, em frente ao complexo co-
mercial Algodoeira, deixar um livro da 
sua biblioteca e levar outro da estante 
cultural. 

Binho & Sola viagens atua desde 
o ano de 1984 em Santo Ângelo com 
agenciamento de viagens interna-
cionais e nacionais. Leva grupos de 
adolescentes para Disneylândia, mas 
também agencia viagens com destinos 
dentro e fora do Brasil, ou seja, te leva 
para qualquer lugar do mundo.

POR QUE CONTRATAR UMA 
AGÊNCIA DE VIAGENS? 

Aproveitamos a iniciativa da estan-
te cultural para aprender mais sobre 
o agenciamento de viagens. Solange 
garante que contratar uma agência 
confiável é uma opção inteligente e até 
mais econômica. Argumenta que as 
decisões mais assertivas tomadas pela 
agência estão alicerçadas em 37 anos 
de atuação. 

“Adquirimos muita experiência 
com nossas viagens e o cliente não 
paga mais por isso” brinca ao falar dos 
incontáveis destinos visitados, são di-
ferentes  lugares do mundo e cada um 
com suas particularidades. Solange  
afirma que sua expertise ajuda até eco-
nomizar alguns dólares. 

Aconselha uma analise bem deta-
lhada do roteiro da viagem pretendi-
da. Lembra que existem fatores funda-
mentais que devem ser considerados, 
como as condições climáticas do lugar, 
as dificuldades da língua e até mesmo 
a expertise para resolver os imprevis-
tos que surgem na viagem. 

 “Nos já aprendemos que uma 
boa experiência de viagem depende 
de uma série de detalhes, desde as 
questões envolvendo o deslocamento 
e escalas de voos, a estação do ano e 
as características climáticas do lugar. 
Ainda é muito importante analisar 
o custo benefício do hotel, estilo das 
acomodações, onde ele está localiza-
do, os acessos às linhas de metrô, en-
tre outros fatores...” 

Solange argumenta que muitos 
viajantes procuram pacotes vendidos 
pela internet e até podem encontrar 
promoções atraentes, mas que no fi-
nal das contas, encarecem a viagem,  
tendo em vista custos não divulga-
dos. Ela também esclarece que nestes 
37 anos de viagens conhece a receita 
para minimizar os transtornos e pro-
porcionar uma boa viagem para os 
agenciados. 

A estante cultural está logo na entrada da Agência Binho & Sola na rua Marques de Tamandaré


