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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 17°
8°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

12°
3°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

13º
1º

0 mm

16/7/2021 - 14h

1º Prêmio - 8.786
2º Prêmio - 8.847
3º Prêmio - 5.131
4º Prêmio - 8.867
5º Prêmio - 0.993
6º Prêmio - 2.624

16/7/2021 - 18h

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

MÍN.

Cheia
23/7 a 30/7

Crescente
17/7 a 22/7

COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL 
SANTO ÂNGELO LTDA. - COTRISA –

EM LIQUIDAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 1ª, 2ª e 3ª 
CONVOCAÇÃO
O Liquidante da COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL 
SANTO ÂNGELO LTDA. - COTRISA, EM LIQUIDAÇÃO,  
no uso de suas atribuições, que lhe confere os artigos 20 
e 31 do Estatuto Social, combinado com o artigo 76, da 
Lei nº 5.764/71, convoca os Senhores Associados para 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de 
agosto de 2021, na Rua Florêncio de Abreu, n° 1.557, em 
Santo Ângelo/RS, às 12:00 horas em primeira convocação, 
com 2/3 (dois terços) do número de associados; às 13:00 
horas em segunda convocação; com metade mais 1 (um) do 
número de associados e, às 14:00 horas em terceira e última 
convocação com o número de 10 (dez) associados, com 
direito a voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas dos atos praticados pelo Liquidante 
do período anterior (seis meses), nos termos do inciso IX, do 
art. 68 da Lei nº 5.764/71, informadas na Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 04 de junho de 2021. 
2) Deliberação sobre a continuidade da Liquidação 
Extrajudicial da Cooperativa Tritícola Regional Santo 
Ângelo LTDA – COTRISA, fixando-se novos prazos, bem 
como, a manutenção do atual Liquidante nas funções e dos 
membros do Conselho Fiscal, pelo período da prorrogação 
da Liquidação Extrajudicial que vier a ser aprovada.  
3) Deliberação sobre composição de dívida com a Empresa 
Exportrade Alimentos Ltda. e Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB. 

Para os efeitos legais, declara-se que o número de 
associados com direito a voto, nesta data é de 5.736.

Santo Ângelo, RS, 17 de julho de 2021.

Valdir da Silva Lima
Liquidante

Observação: Tendo em vista a pandemia do COVID-19, somente 
serão admitidos associados com o uso de máscara e higienização 
de mãos na entrada da Assembleia com álcool gel que será 
disponibilizado pela Cooperativa. Será mantido um distanciamento 
social entre os associados no local da Assembleia, conforme 
orientação das autoridades sanitárias.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Tomada de Preço 013/2021 – Objeto: Item 
01: Contratação de empresa para execução de obras por 
empreitada global para construção de 140 gavetas no 
cemitério municipal Padre Roque Gonzales; Protocolo 
dos envelopes: até as 09h15min do dia 03/08/2021. 
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 sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

Na 
fila da 
vacina
A antecipação no calendário da segunda dose 

da vacinação contra covid-19 em 14 dias, anunciada 
pelo estado e município, proporcionou a imunização 
de cerca de 1300 santo-angelenses com a AstraZe-
neca, somente na manhã de sexta-feira, dia 16. Por 
conta disso, formou-se uma longa fila no quarteirão 
do CTG – Os Legalistas em Santo Ângelo e hoje pela 
manhã, dia 17, serão aplicadas mais 1000 doses, to-
talizando 2300. 

Trata-se de uma parcela da população que já ha-
via iniciado o esquema e aplicada a primeira dose do 
imunizante AstraZeneca, com agenda inicial para 
o dia 7 de agosto. A decisão de antecipar a vacina-
foi tomada pela Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), com representantes do Estado e Municípios, 
com isso o Governo reduziu de 12 para 10 semanas 
o intervalo entre a dose 1 e a dose 2 das vacinas As-
traZeneca e da Pfizer, segundo a nota, para garantir 
melhor resposta à variante Delta. Pois, já foram de-
tectados dois casos suspeitos desta cepa no Estado e, 
segundo os cientistas, é preciso reforçar a vacinação 
contra essa variante.

A aplicação continua neste sábado, dia 17, com 

aplicação para este mesmo público que tomou a pri-
meira dose da AstraZeneca e tinha agendada a se-
gunda dose até o dia 7 de agosto. 

O secretário de Saúde de Santo Ângelo explicou 
que a expectativa era vacinar até 1200 pessoas na 
sexta-feira. No entanto, a maioria não quis deixar 
para sábado, o que ocasionou uma intensa movi-
mentação. Por volta das 10h30min ainda chegavam 
pessoas e a fila fazia a volta no quarteirão alcançan-
do a Rua 22 de Março. Diante da procura, um ser-
vidor público precisou ser acionado para avisar a 
população que chegava no final da fila sobre o encer-
ramento da ação e a retomada neste sábado, a partir 
das 8h no mesmo local, como já estava programado.  
Mesmo com a intensa procura e movimentação a po-
pulação relatou esperar cerca de uma hora e trinta 
minutos na fila e consideraram o tempo bem razoá-
vel, dentro do esperado. 

A parcela da população imunizada com a primei-
ra dose da AstraZeneca e Pfizer que possui agenda-
da a segunda dose após o dia 8 de agosto, deve ficar 
atenta ao novo calendário que será divulgado nos 
próximos dias pela Secretaria Municipal de Saúde. 

RETRATO COTIDIANO
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO Nº: 12/2021

O Município de Vitória das Missões torna público que 
às 08:15, do dia 02 de agosto de 2021, na Prefeitura, 
o Pregão nº 12/2021 para Aquisição de um veiculo 
Utilitário zero km, tipo Picape para a Inspeção Sani-
tária, conforme Recurso Através do Convênio FPE 
426/2021 da Consulta Popular 2019/2020 para uso 
da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo 
com as descrições no Termo de Referência. Edital no 
sítio eletrônico http://www.portaldecompraspublicas.
com.br e site www.pmvm.rs.gov.br e informações pelo 
fone: (55) 3614-4067.

Vitória das Missões (RS), 16 de julho de 2021

Cornélio Luís Grimm,
Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo 

Aviso de Licitação
Edital de Pregão Eletrônico nº. 028/2021. Objeto: 
Registro de preços de consultórios odontológicos, a 
pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Propostas: 
deverão ser postadas das 8 horas do dia 19/07/2021 até 
às 08 horas do dia 29/07/2021, no Sistema Eletrônico, 
no sítio: www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de 
lances: dia 29/07/2021 às 9 horas. Informações pelo 
telefone (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 Pregão Eletrônico nº. 021/2021. Objeto: 
Registro de preços de móveis e equipamentos a pedido 
da Secretaria Municipal de Saúde. Propostas: deverão 
ser postadas das 8 horas do dia 20/07/2021 até às 
08 horas do dia 30/07/2021, no Sistema Eletrônico, 
no sítio: www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Sessão de 
lances: dia 30/07/2021 às 9 horas. Informações pelo 
telefone (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio 
www.santoangelo.rs.gov.br.

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 

Nº12/2021
O Prefeito Municipal, torna público que se encon-
tra aberto o Pregão Presencial SRP nº 12/2021, 
para aquisição de artefatos de cimento tipo meio-
fio, tubos. As propostas serão recebidas e abertas 
às 14:00 horas do dia 02/08/2021, Junto ao setor 
de licitações da Prefeitura. Informações pelo 
fone 553335-1022 e pelo site www.pmeuca.com.
br . Eugênio de Castro – RS, 16/07/2021

JAIME DIONIR ZWEIGLE
Prefeito Municipal.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Eugênio de Castro

Rede de monitoramento 
por câmera é ampliada

SEGURANÇA PÚBLICA

Com um novo convênio assinado entre Brigada Militar (BM) e o 
Governo Municipal, Santo Ângelo passa a contar com 71 câmeras 

de vigilância instaladas em pontos estratégicos e avança no sentido 
de uma ampla cobertura na área urbana 

A rede de monitoramento por câmera já pos-
sui 30 pontos linkados a sala de controle da Bri-
gada Militar, em Santo Ângelo. Com a ampliação 
do sistema e um novo convênio assinado na ma-
nhã de sexta-feira, dia 16, em solenidade realizada 
no auditório do Parque Científico e Tecnológico 
das Missões (TecnoURI), a Brigada Militar passa 
a monitorar mais 41 pontos no município, sendo 
que, 21 estão em bairros. Outras 39 câmeras de-
vem ser instaladas até o final do ano. 

 O prefeito Jacques Barbosa destacou que as 
novas câmeras integram um projeto da gestão de 
mais de R$ 1,4 milhão de investimentos para a 
instalação de 60 novos pontos do Sistema de Vi-
deomonitoramento. “O projeto chegará às 41 es-
colas do município, cobrindo não somente a área 
do educandário, mas todo o seu entorno, levando 
mais segurança aos bairros e à comunidade esco-
lar. É um grande avanço na área da segurança pú-
blica”, afirmou. 

Quatro escolas municipais do meio rural tam-
bém serão contempladas com vigilância eletrôni-
ca, integrando o projeto do Governo Municipal. 

DOAÇÃO
A empresa Innovar Participações e Incorpora-

ções, por sua representante Andressa Finger, re-
passou ao prefeito Jacques, o Termo de Doação de 
quatro câmeras de vigilância instaladas no entor-
no do Residencial Reserva das Missões, em frente 
à sede campestre do Clube Gaúcho. As câmeras já 
estão integradas do sistema, restando o processo 
de doação dos equipamentos para o município. O 
investimento da empresa está avaliado em torno 
de R$ 60 mil. 

MANIFESTAÇÕES
Em seu pronunciamento, o capitão Cristia-

no Brilhante, que responde interinamente pelo 
comando do 7º RPMon e representou o CRPO 
Missões, afirmou que o Sistema de Videomonito-
ramento é fundamental importância para a socie-

dade, pois age na prevenção e repressão de delitos, 
pode flagrar crimes em andamento, identificar si-
tuações suspeitas, inibir práticas criminosas e au-
xiliar a Polícia Civil nas investigações criminais. 

O empresário Pedro Fontela, da Fontela Comu-
nicações, empresa que presta assistência técnica e 
manutenção da vigilância eletrônica do município, 
assegurou que o Sistema de Videomonitoramento 
de Santo Ângelo é um referencial, com fibra ótica, 
seguro e com cobertura de grande alcance. 

Prestigiando a solenidade, o deputado Eduardo 
Loureiro disse que o cercamento eletrônico é uma 
ferramenta tecnológica à serviço da segurança da 
sociedade e ressaltou o projeto do Governo Muni-
cipal. 

GIRUÁ
O prefeito de Giruá, Rubem Weimer, recebeu 

da empresa Fontela Comunicações o projeto para 
instalação do sistema de vigilância integrado que, 
segundo o chefe do Executivo giruaense, deverá 
ser inaugurado em breve. 

PRESENÇAS
Também participaram do ato solene de assi-

natura do convênio, o diretor Geral da URI Santo 
Ângelo Gilberto Pacheco; o gerente Administrati-
vo do TecnoURI, Rômulo Madri de Mello; os se-
cretários municipais Luís Alberto Voese (Gestão 
de Finanças); Francisco da Silva Medeiros (De-
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente), Eliane 
Carpes (Educação), João Baptista Santos da Silva 
(Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inova-
ção); os vereadores Rodrigo Flores, Vando Ribeiro 
de Souza e Valdemir Nanaco Roepke; José Fio-
ravante Schneider, diretor do Departamento de 
Processamento de Dados (DPD) da Prefeitura de 
Santo Ângelo; o diretor da Coordenadoria Munici-
pal de Trânsito, Gerson Rodrigues; representantes 
de empresas nacionais de tecnologia e de entida-
des de classe; docentes e acadêmicos da URI Santo 
Ângelo.

Capitão Cristiano Brilhante, que responde interinamente pelo comando do 7º RPMon e representou o CRPO Missões
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Fotos: Marcos Demeneghi

Uma das hipóteses sugere que as pedras perten-
ceriam aos primeiros engenhos do período colonial. 
Mas também, podem ter sido reaproveitadas de épo-
cas mais antigas, talvez, da antiga redução de Santo 
Ângelo Custódio. 

Sabe-se que a família de Rudolfo Reinoldo Pydd teve 

um moinho na margem esquerda do rio(considerando 
o fluxo deste curso hídrico). O mecanismo era compos-
to por uma bica e roda d’água e foram edificados na dé-
cada de 50.  Este moinho pertenceu a esta família até o 
ano de 1973, quando foi adquirido por José Funghet-
to. Mais tarde, no ano de 1982 a propriedade passou 
para Osvaldo Hercules Funghetto, que construiu outro 
moinho e operou até o ano de 2012 com sistemas mais 
modernos, usando turbina movida com a força da água 
e polias metálica para moer os grãos de cereais. Esta 
última edificação atualmente está estabelecida um ofi-
cina de automóveis. 

Para conhecer os proprietários anteriores solici-
tamos ao cartório de registro de imóveis a sucessão 
de posse daquelas terras e obtivemos a seguinte res-
posta: Guilherme Kurz, proprietário em 1952; João 
Wontobel, proprietário em 1945; Familia Reis: Mer-
cedes Reis, Eurico Reis e Dinarte Reis, proprietários 
em 1945; Por fim, temos como primeiro proprietário, 
no ano de 1944, Carlota Reis. Segundo o cartório de 

registro de imóveis de Santo Ângelo, as áreas lindei-
ras (vizinhas, margem direita do rio) pertenceram ao 
Intendente Cel. Bráulio Oliveira. 

Relatos históricos que remetem ao início da 
colonização de Santo Ângelo, quando a ocupação 
portuguesa se estabeleceu depois dos conflitos que 
cercam a história missioneira, indicam que as terras 
próximas a cascata também pertenceram ao Coronel 
Bráulio Oliveira, que foi intendente de Santo Ângelo 
entre os anos de 1900 e 1916. 

Sobre este tema, o pesquisador e historiador Dar-
lan Machi divulgou no ano de 2010 no blog “Santo 
Ângelo em Fatos e Fotos” o seguinte resumo de suas 
investigações: “A cascata do Itaquarinchim hoje lo-
calizada na zona urbana da cidade, estava dentro da 
porção de terras que pertencia ao coronel Bráulio de 
Oliveira, que foi intendente do município de 1900 à 
1916. Na obra “O Rio Grande do Sul”, Alfredo R. da 
Costa fez um detalhado levantamento da infraestrutu-
ra, recursos, geografia e história dos municípios do es-
tado no ano de 1922. Em seus registros sobre a Santo 
Ângelo da época encontramos o seguinte trecho: ‘Co-
ronel Bráulio possui, também, uma linda cascata no 
arroio Itaquaranxim, situada a 1.000 metros distante 
da villa de Santo Ângelo. Junto à referida cascata, que 
poderá servir para exploração de qualquer indústria, 
possui o coronel Bráulio Oliveira um engenho para 
beneficiar arroz e moinho para milho movido a água’.”

O Santo-angelense Cesar Farias de Farias con-
firma que uma das áreas lindeiras da cascata do Ita-
quarinchim era usada para recreação e pertencia ao 
intendente Bráulio Oliveira. O Coronel foi um dos 
sócios fundadores do Clube Gaúcho e muitos pique-
niques do Clube aconteceram a margem da cascata. 

Cezar também relata que na margem direita exis-
tiu a primeira usina hidrelétrica de Santo Ângelo, 
mais tarde, um moinho que contribuiu muito com o 
desenvolvimento econômico de Santo Ângelo. 

Quanto ao moinho do lado esquerdo, quando não 
tinha mais função, a prefeitura instalou ali uma ferra-
ria, na qual trabalhava o ferreiro Claudino Nascimen-
to, profissional que veio de Rincão dos Pires para atu-
ar como ferrador da prefeitura, informou Cesar Farias 
de Farias ao relembrar fatos sobre a cascata.

HISTÓRIA

Pedras 
entalhadas 
próximas à 

Cascata
Duas pedras simetricamente esculpidas 

estão próximas da cascata do 
Itaquarinchim em Santo Ângelo. A 

presença deste material naquele local 
ainda demanda de apreciação técnica 

para descobrir a origem e também, 
para conhecer em que período histórico 

foram utilizadas.  Uma das pedras 
possui o formato de uma circunferência, 

semelhante às pedras de moer cereais, 
usadas nos antigos moinhos e engenhos, 
possui sulcos espiralados do centro para 

a borda. A segunda pedra possui corte 
quadrado, em suas bordas pode-se 

observar acabamento chanfrado e no cetro 
um orifício.
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O OneNote é o bloco de anotações digital que 
fornece um local único para todas as suas anota-
ções e informações, onde tudo o que você precisa 
lembrar e gerenciar na sua vida em casa, no tra-
balho ou na escola.

No OneNote, seus 
blocos de anotações 
nunca ficam sem pa-
pel. É fácil reorgani-
zar, imprimir e com-
partilhar, e você pode 
pesquisar rapidamen-
te todas as anotações para que possa localizar 
as anotações mesmo se esquecer de onde elas 
foram colocadas. O melhor de tudo é que você 
pode armazenar seus blocos de anotações online 
e acessá-los em qualquer um dos seus disposi-
tivos.

1. Organização
O OneNote é versátil e se adapta às preferên-

cias de anotações de qualquer pessoa. Você pode 
organizar cadernos digitais por seções e páginas 
de uma maneira que faça sentido para você. Al-
guns gostam de organizar informações com base 
no tempo; Semana 1, Semana 2, Semana 3, etc. 
Outros gostam de organizar por conteúdo; Ca-

pítulo 1, Capítulo 2. Capítulo 3, etc. Outros sim-
plesmente juntam tudo em uma pilha com pou-
ca ou nenhuma organização, o que é uma opção 
igualmente válida no OneNote.

2. Acessando, colaborando e compartilhando 
conteúdo

As anota-
ções não pre-
cisam mais ser 
uma experiên-
cia passageira 
ou solitária. 
Com tecnolo-
gias como o 
OneNote, os 
professores po-
dem ajudar os alunos a aprender muito depois 
do término das aulas. As notas persistem ao 
longo do tempo e podem ser consultadas fre-
quentemente para revisão e entendimento mais 
profundo.

Você pode acessar notas facilmente e com-
partilhá-las com outros alunos para contribuir 
juntos quase em tempo real por meio da cola-
boração entre colegas. As anotações podem ser 
sincronizadas automaticamente com o OneDri-
ve e acessadas a partir de um laptop, tablet ou 
celular, muito tempo após a conclusão da lição. 
É como ter sua própria cópia de todas as notas 
já disponíveis, de qualquer dispositivo que possa 
entrar on-line, a qualquer hora e em qualquer 
dia do ano.

Espero que essa dica do uso OneNote possa 
trazer benefícios para o seu dia a dia.

andre@escolabigmaster.com.br

Mantendo tudo organizado 
com o OneNote 

André Ruschel

O Lions Clube Santo Ângelo Centro vem desenvolven-
do várias campanhas junto aos Bairros atendendo as pes-
soas mais vulneráveis. Uma destas campanhas é chamada 
“Saúde Bucal” onde foi feita no mês de junho, a 2° edição, 
em parceria com o Sesc e a Colgate. Foram distribuídos 140 
Kits de higiêne bucal entre alunos de 2 a 7 anos de idade, na 
Escola Gildo Castelarin.

LIONS
SANTO ÂNGELO 

CENTRO

Servir desinteressadamente

O casal 
presidente Élio 
e Marilene de 
Oliveira en-
tregando os kits 
de Saúde Bucal.

O Lions Clube 
Centro também faz 
empréstimo de cadei-
ra de rodas e cadeira 
de banho quando so-
licitado por familiares 
da pessoa nessecitada.

Doação de 30 
mantas de lã para 
aquecer os dias frios 
de inverno, distribuí-
dos no Bairro Goulart.

Na foto acima:  companheiros Flávio e Cristina Santos, 
Marilene Oliveira e a  netinha Maria, Ronei Almeida, Em-
erson e Morgana Benedetti e o presidente Elio de Oliveira, 
na pintura do parquinho.

Outra ativida-
de feita pelo Lions 
Clube Santo Ângelo 
Centro em parceria 
com o Leo Clube 
Centro, foi a “pintu-
ra do parquinho” da 
creche no Bairro Al-
cebíades de Olivei-
ra.   Tudo foi cuida-
dosamente pintado, 
dando um colorido 
especial, deixando 
um ambiente alegre 
e acolhedor.

O Lions Clube Santo 
Ângelo Centro faz todos os 
meses, a doação de uma 
quantia em dinheiro, para a 
Liga Feminina de Combate 
ao Câncer.  Esta doação é 
feita diretamente para a 
Farmácia JK, a qual repassa 
em remédios para a Liga.

Presidente Elio fazendo 
a entrega para a Farmácia.

Consulta Pública

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Farroupilha (IFFar) é uma instituição de educação 
superior, básica e profissional, pluricurricular e multi-
campi, especializada na oferta de educação profissional 
e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.

Foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, tendo como missão promover a educação profis-
sional, científica e tecnológica, pública, por meio do en-
sino, da pesquisa e da extensão, com foco na formação 
integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável.

No município de Santo Ângelo, o IFFar iniciou suas 
atividades no ano de 2014 e, atualmente, oferece Cur-
sos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Curso Sub-
sequente e Cursos Superiores.

Entre os Cursos Superiores ofertados hoje, temos o 
Curso Superior de Licenciatura em Computação, cujo 
objetivo é formar professores para o ensino de Com-

putação e Informática na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Técnico de Nível Médio.

Cabe ressaltar que, uma das políticas institucionais 
é o compromisso com a formação de professores. Por 
isso, o IFFar propõe-se a oferecer uma segunda licen-
ciatura, ampliando a oportunidade para jovens e adul-
tos que têm interesse em realizar graduação no campo 
da educação.

Para tanto, solicita a participação da comunidade 
no processo de escolha de um novo curso de licenciatu-
ra para o município de Santo Ângelo e região.

PARA PARTICIPAR, 
ACESSE O FORMULÁRIO:

Acesso: http://bit.ly/novalicenciaturaiffarsan
O formulário também está 

disponível no site da instituição:
Acesso:  https://www.iffar.edu.br/santoangelo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus 
Santo Ângelo, convida a comunidade para participar de pesquisa para oferta 

de curso superior

Vista aérea do Campus de Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha

Divulgação - IFFAR/SAN

ENSINO
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Minha trajetória no Lions Clube Santo Ângelo Universitário 
começou em 05/12/2015, pelas mãos de meus padrinhos Com-
panheiro Nery Alberto Domingues Franco e Domadora Marisa 
Domingues.

Entrei no Ano Leonístico do casal Presidente Companheiro 
Melvin Jones Edgar Schnitzler e Companheira Loiva Schnitzler.  
Entrei na metade do ano e logo já comecei a ajudar no Clube, 
auxiliando na decoração do jantar de Dia das Mães.

Após esse evento sempre procurei me inserir nas ações do 
Clube, sendo que fui Conselheira de nosso LEO Clube por 2 anos 
e estou no 3º, fui Coordenadora de Combate ao Aedes Aegypti 
por 2 anos, fiz parte do Comitê de Combate a Dengue por 3 anos 
consecutivos (em virtude de minha atuação no Universitário), fui 
Coordenadora de Combate a Fome e ao Frio por 2 anos (Comis-
são essa que aprendi a amar muito) E ainda fui presenteada com 
Presidência Distrital do Cartaz sobre a Paz, pelas mãos de nosso 
ex casal Governador do Distrito LD-4, Companheiros Melvin 
Jones Luis Aberto e Ana Valéria Machado.

Fiz grandes parcerias durante esse tempo, Corpo de Bombei-
ros, Banrisul, Unimed e firmei laços de amizades com muitos 
Companheiros do Lios e do LEO Clube.

O momento de minha posse nunca foi projetado ou mesmo 
ambicionado, mas senti que meu momento havia chegado, mes-
mo não me sentindo preparada para tal.

Mas sou da velha frase, “Vai! E se der medo, vai com medo 
mesmo.”

Então, estou com medo do que vem pela frente, mas tenho 
certeza que terei o apoio de todo. De minha Diretoria maravil-
hosa, de todos os Presidentes e Coordenadores das Comissões, 
de cada Companheiro, do meu marido, de minha mãe e nunca, 
jamais esquecendo de todos os Companheiros LEO.

Aliás, quando ingressei no LC Santo Ângelo Universitário eu 
tinha muita vergonha de falar em público. Na verdade eu fugia 
de qualquer situação que pudesse exigir minha fala e, foi no LEO 
que desenvolvi a coragem para me expor publicamente. Meu 
muito obrigada ao nosso LEO Clube.

Mas foi no Ano Leonístico do casal Presidente Companhei-
ros Melvin Jones Renato e Rosicler Moreira que consegui achar 
meu espaço dentro do Clube, que me senti pertencer ao Univer-
sitário. Foi naquele Ano que comecei a ver o Universitário com 
olhos mais observadores. Foi quando a pandemia começou e vi 
que muitos precisavam de nós e não parei de atuar em auxílio 
ao próximo, fosse ele humano ou animal, pois fui protetora ani-
mal por mais de 30 anos, mas hoje me considero apenas uma 
defensora.

Com o casal Presidente do Ano Leonístico 2019/2020, Com-
panheiro Melvin Jones Camrobert e Companheira Dinalva Sou-
za tive a oportunidade de manter minha liberdade de trabalho e 
à eles agradeço imensamente a confiança.

No Lions aprendi a ser mais pacienciosa, tolerante, escutar 
antes de falar e, muitas vezes, nem falar nada. Foi aqui, com 
vocês, que pude ampliar minhas ações sociais que, sozinha, eram 
pequenas. Foi aqui que a menina Renata, que na infância doava 
seus carrinhos novos para as crianças que encantavam e pediam, 
que entregava suas pulseiras para as menininhas que se apaixo-
navam e queriam, pode doar mais de 15 mil peças de roupas, 
roupas de cama, de banho, calçados e utensílios domésticos e 
mais de 5 toneladas de alimentos. E isso só foi possível porque 
todos vocês, do Universitário, acreditaram e acreditam que a dor 
do outro não é menos doída do que as nossas. Se nós sentimos as 
dores da vida,  quem tem fome e frio também tem dores e muitas 
e de forma urgente.

Vocês me ensinaram que tampas plásticas e lacres podem 
levar aconchego aos nossos idosos que estão em lares, seja em 
alimentos, em cremes para o corpo ou mesmo em produtos 
de limpeza, que podemos levar alegria a mamães que não tem 
enxoval para seu bebê, que flores em nossa rótula alegra cada 
um que passa por lá, que crianças com bons hábitos dentários 
evitarão muitas doenças no futuro, que as crianças com câncer 
podem se alegrar recebendo uma touca ou um boné, que um 
óculos muda, completamente, o mundo de uma criança, que 
nossos jovens precisam se expressar através do desenho e que 
são grandes artistas, que a prevenção desde cedo evita a doença 
silenciosa, o diabetes, que nossos eventos gastronômicos podem 
trazer renda para nossas ações e para outras entidades, que nos-
sas fotografias nos permitem uma visão privilegiada de cada 
momento capturado, que contos e poesias continuam a emocio-
nar quem lê, que as colunas que temos nos jornal é a uma das 
formas mais importantes de apresentarmos nosso trabalho para 
a comunidade e que nossos projetos podem virar nosso maior 
sonho: nossa nova Casa Lions.

Se foi com vocês que eu aprendi tudo isso, será com vocês 
que este novo Ano Leonístico será construído.

Obrigada e que venha o AL 2021/2022

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

E O NOVO ANO LEONÍSITICO (AL)
INICIOU EM 01/07/2021

CaL Renata Matias

REGIÃO

O Ministro da Infraestrutura do Governo do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, 
reafirmou que a ponte internacional Porto Xavier/San Javier é uma prioridade 
do Governo. ‘Estamos trabalhando no projeto e um dos objetivos do Ministério 
da Infraestrutura é a integração regional sul americana, da ligação do Brasil 

com Argentina, em Porto Xavier. Em agosto a gente deve estar com este projeto 
pronto e na sequência a gente faz a licitação da obra’, disse o ministro

Ministro garante que a 
ponte internacional é 

prioridade

A afirmativa de que o Governo 
Federal prioriza a obra de ligação 
entre Brasil e Argentina, em Porto 
Xavier, fez parte do discurso do 
ministro da infraestrutura Tarcí-
sio Gomes de Freitas, durante a 
cerimônia de entrega da ‘Medalha 
do Mérito Farroupilha’ feita no 
último dia 9 de julho na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul. 
Além de falar da obra de inte-

gração internacional que diz res-
peito a nossa região, o Ministro 
ainda destacou outras obras em 
âmbito estadual. “Uma emoção 
receber a Medalha do Mérito Far-
roupilha, honraria de tanta his-
tória e valor para o Rio Grande. 
Obrigado, Ernani Polo e Deputa-

do Tenente Coronel Zucco. Enca-
ro como uma nota promissória. 
Sou devedor do estado a partir de 
hoje e irei honrar isso com muito 
trabalho e dedicação para trans-
formar a infraestrutura gaúcha. 
Que venha a conclusão da dupli-
cação da 116/Sul, a nova ponte do 
Rio dos Sinos, a Travessia de San-
ta Maria.

Prefeituras gaúchas têm até o 
dia 21 de julho para inscrição no 
Pavimenta, projeto de pavimen-
tação do governo do Estado em 
parceria com os municípios. A 
iniciativa, que integra o programa 
Avançar, teve edital lançado em 21 
de junho.

Conforme atualização rea-
lizada na terça-feira (13/7), 75 
propostas foram protocoladas na 
versão física e digital. O objetivo 
do Pavimenta é melhorar a infra-
estrutura rodoviária para turismo 

e escoamento da produção, além 
de trazer mais qualidade de vida 
às comunidades beneficiadas.

O Estado prestará apoio aos 
municípios de duas formas. A pri-
meira é no desenvolvimento de 
projetos de engenharia de infra-
estrutura rodoviária. O segundo 
eixo é pela análise da viabilidade 
técnica de propostas existentes, 
que pode dar lugar a convênios 
para a realização de investimentos 
nas obras selecionadas – mediante 
contrapartidas das cidades.

Dos R$ 170 milhões destina-
dos ao projeto, R$ 60 milhões se-
rão disponibilizados pelo Estado 
e os outros R$ 110 milhões são de 
créditos com os bancos públicos – 
BRDE e Badesul.

O Pavimenta beneficiará pro-
jetos de infraestrutura rodoviária 
nos municípios incluindo obras de 
pavimentação (asfalto ou bloco de 
concreto), terraplanagem, drena-
gem e microdrenagem (meios-fios, 
bocas de lobo e redes), sinalização 
e acessibilidade.

Municípios têm até 21 de julho para 
inscrição de projeto no Pavimenta
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A Sicredi União RS/ES, umas das 
110 cooperativas integrantes do siste-
ma Sicredi, promoverá um Show Live 
do Agro no dia 25 de julho, às 11h, pelo 
canal do Youtube e Facebook da Coo-
perativa.  A programação será apresen-
tada por Felipe Menezes e inclui shows 
de Baitaca, Jorge Guedes e Família e a 
dupla sertaneja, Léo e Cauã.

O momento, que ocorrerá no Dia do 
Colono e Motorista e próximo do Dia 
do Agricultor, que é dia 28 de julho, 
tem objetivo de homenagear os profis-
sionais do setor rural e promover um 
momento de descontração e inspiração 

para quem atua no agronegócio, junto 
com suas famílias no domingo. 

Sobre a Cooperativa - A Sicredi 
União RS/ES possui mais de 150 mil 
associados e cerca de 800 colabora-
dores, 46 agências, distribuídas em 
39 municípios pertencentes às regi-
ões Noroeste e Missões do Rio Gran-
de do Sul. A Cooperativa está em 
processo de expansão para o Espírito 
Santo, o que acrescenta mais 22 mu-
nicípios da região Sul do estado Ca-
pixaba a nossa área de abrangência. 
Quer saber mais, acesse www.sicre-
di.com.br/uniaorses

Sicredi União RS/ES promove 
Show Live do Agro


