
Quarta-feira, 29 de setembro de 2021   |   Ano XXIV - Nº 2346   |   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

APICULTURA

Página 03

Apicultores buscam 
qualificação para 
integrar a cadeia 
produtova do mel



2 Quarta-feira, 29 de setembro de 2021

NOTAS

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 19°
7°

0 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

21°
7°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

19º
10°

16 mm

MÍN.

14/9/2021 - 14h

1° Prêmio -  2.006
2° Prêmio -  7.550
3° Prêmio -  3.005
4° Prêmio -  1.271
5° Prêmio -  3.827
6° Prêmio -  7.659

14/9/2021 - 18h

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

Crescente
13/8 a 19/9

Cheia
20/9 a 27/9

RGE investe quase R$ 1,5 milhão 
em programa de eficiência 

energética em Santo Ângelo

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A RGE, distribuidora do Grupo CPFL Energia, 
investiu no primeiro semestre de 2021 em Progra-
mas de Eficiência Energética regulados pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em 
Santo Ângelo foram quase R$ 1,5 milhão na subs-
tituição de 1.340 lâmpadas de vapor de sódio por 
unidades de LED.  

As lâmpadas de LED são até 80% mais econô-
micas do que as lâmpadas antigas e duram cerca de 
três vezes mais. A RGE estima que o município de 
Santo Ângelo tenha economia de R$ 347 mil ao ano 
com as contas de energia em função do novo siste-
ma de iluminação. Isso se deve a 420,96 MWh/ano 
de energia economizada e uma redução na deman-
da de ponta de 99,71 kW. 

 “O Valor Compartilhado de investimento da 
RGE chega a R$ 31 milhões em todo o estado e faz 
parte dos pilares da CPFL Energia. Investimos em 
projetos que beneficiam todos os setores, mas prio-
rizamos os que mais necessitam, principalmente 
neste momento de pandemia, como hospitais e co-

munidades de baixa renda”, afirma Felipe Henrique 
Zaia, gerente de Eficiência Energética da CPFL.

Os R$ 31 milhões investidos foram para o fi-
nanciamento da execução de 40 projetos de Efici-
ência Energética, que beneficiarão diretamente a 
população, por meio de iniciativas como RGE nos 
Hospitais, RGE nas Escolas, Iluminação Pública e 
Projetos de Baixa Renda, que atendem comunida-
des de maior vulnerabilidade social. A iniciativa 
beneficiará diretamente mais de 113 mil clientes da 
área de concessão. Fora aqueles que usufruirão de 
ruas mais iluminadas, industrias mais eficientes e 
hospitais com mais saúde financeira.

Os recursos dos Programas de Eficiência Ener-
gética provêm do valor arrecadado nas contas de 
energia elétrica, seguindo determinações da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Esses re-
cursos voltam para a sociedade por meio de proje-
tos que buscam a promoção da eficiência energética 
e da preservação dos recursos, evitando o desper-
dício.

Foto - Fernando Gomes

Agenda da vacina
A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ânge-

lo informa o cronograma vacinal antiCovid para esta 
quarta-feira, dia 29, quando será aplicada a primeira 
dose aos adolescentes de 15 a 17 e para as pessoas com 
a dose 2 da Astrazeneca marcada até 17 de outubro. 

DOSE 2 DA ASTRAZENECA - Na quarta-feira 
(29), no CTG Os Legalistas, das 8h às 11h, serão imu-
nizadas com a AstraZeneca/Fiocruz todas as pessoas 
com a vacinação marcada até o dia 17 de outubro.

ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS - Os ado-
lescentes de 15 a 17 anos, com a idade completa, se-
rão imunizados com a primeira dose na quarta-feira 
(29), das 11h às 14h, no CTG Os Legalistas. Todos os 
adolescentes deverão comparecer no local acompa-
nhados dos pais ou de uma pessoa maior de idade 
responsável.

USP organiza curso 
sobre a história das 

Missões Jesuíticas nos 
Territórios Guaranis

Um curso on-line que aborda as Missões Jesu-
íticas nos territórios guaranis é oferecido gratuita-
mente pela Coursera Cursos on-line e terá início em 
15 de outubro de 2021. A pré-inscrição pode ser fei-
ta até 10 de outubro. A oportunidade se organizou 
a partir do grupo de pesquisa “Tempo, Memória e 
Pertencimento” do Instituto de Estudos Avançados 
da USP e a Plataforma internacional de Ensino a 
Distância Coursera.

O curso conta com vídeo de palestras e rico ma-
terial didático que foi proposto por especialistas 
nesse campo de estudo em diferentes áreas (histó-
ria política e econômica, arqueologia, história mis-
sionária, antropologia). O curso tem como objetivo 
proporcionar um primeiro conhecimento introdu-
tório do assunto. O curso é em idioma português. 

O curso foi criado para contribuir para contri-
buir para o conhecimento de uma parte muito sig-
nificativa da história do Brasil e da América Latina 
e da história do cristianismo na América Latina, as 
vezes desconsiderada ou pouco aprofundada nos li-
vros didáticos e na formação histórica.

Esse curso é introdutório e pode ser acompa-
nhado por interessados e curiosos, professores, es-
tudantes, profissionais que lidam com patrimônio 
histórico, viajantes, operadores turísticos, etc... O 
curso fornece um diploma.

A esse curso seguirá um segundo curso sobre o 
mesmo tema, mas focado na história da arte e dos 
saberes e no conhecimento do patrimônio arqueo-
lógico na região. O segundo curso deverá ser lança-
do ainda neste ano.
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Concurso de fotografia
A Secretaria Municipal de Cultu-

ra e Esporte abriu no dia 27 as inscri-
ções para a oitava edição do Concur-
so e Fotografias de Santo Ângelo. As 
inscrições permanecem abertas até 
às 17 horas do dia 27 de outubro.

“O objetivo do concurso é incen-
tivar a arte da fotografia e o surgi-
mento de novos talentos”, argumen-
tou o secretário de Cultura e Esporte, 
Marco André München. Em tempos 
de pandemia, explicou, o tema desta 
oitava edição é “buscando esperança 
a cada amanhecer” e irá premiar as 
cinco melhores fotografias na ava-
liação dos jurados, com valor em 
dinheiro e troféu, e receberá menção 
honrosa às classificadas entre 6º e 

15º. As fotos selecionadas irão com-
por uma mostra itinerante e virtual.

Conforme os organizadores, o 
concurso é de caráter amador, aber-
to à participação de residentes em 
Santo Ângelo.

As inscrições devem feitas di-
retamente na Secretaria Municipal 
de Cultura e Esporte – Rua Três de 
Outubro – 800 - Centro de Cultura -, 
em envelope com a identificação do 
autor.

Mais informações e a ficha de 
inscrição nos links: https://pmsan-
toangelocultura.abase.com.br/ ou 
no @culturasa no Instagram link 
https://linktr.ee/culturasa

Foto: Marcos Demeneghi

Apicultores 
realizam 

treinamento de 
qualificação

APICULTURA

O curso que vai até quinta-feira ocorre no Sindicato Rural 
com um grupo cadastrado no programa municipal de apicul-
tura e ministrado pela especialista em abelhas africanizadas 

e instrutora do SENAR, Angélica de Almeida Lara

Indústria de beneficiamento de 
mel implantará base na região e agri-
cultores interessados em produzir mel 
realizam um curso sobre apicultura 
ofertado por meio de uma parceria en-
tre Senar, Sindicato Rural, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais e Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, braço da 
administração municipal. O curso se 
estrutura em duas etapas, uma delas, 
sobre o manejo das abelhas e a segun-
da, sobre a colheita (extração) do mel 
e suas especificidades. 

Este treinamento também está as-
sociado ao crescimento do setor de be-
neficiamento do mel com a instalação 

da Indústria Maxibem, os responsá-
veis por este empreendimento se reu-
niram com representantes da Admi-
nistração Municipal e manifestaram o 
interesse de trabalhar com apicultores 
do município, foi assim fortalecido o 
Programa Municipal de Apicultura. 
Neste sentido foi possível articular 
com as entidades parceiras o curso. 
que envolve o Senar, Sindicato Rural, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
A planta da indústria está sendo cons-
truída em Porto Mauá, mas estima-se 
que a capacidade de exportação do 
produto demandará o crescimento da 
produção em toda a região.

“No curso desta semana nos não 
vamos falar sobre mel, mas sim, as-
suntos necessários para preparar a 
colmeia para produzir o mel”, explicou 
Angélica, informando que será feito 
um segundo treinamento previsto para 
ocorrer em meados de janeiro, nesta 
segunda etapa o assunto principal será 
o mel, afinal, esta época do ano não é 
de colheita do mel, ou seja, as colmeias 
ainda estão se estruturando e a extra-
ção inicia entre os meses de outubro e 
novembro em diante. 

Angélica explicou ainda que “para 
a produção de mel em escala comercial 
não temos abelhas de raças puras no 
Brasil”, mas sim, uma abelha africaniza-
da que resultou do cruzamento de três 
raças, duas europeias e uma africana. 
Nas melhores condições de clima e ma-
nejo a espécie produz de 30 há 40 quilos 

por ano, contudo, é deste tipo de abelha 
que o curso trata. 

Na opinião desta especialista, um 
dos maiores problemas de morte de 
abelhas ou improdutividade está rela-
cionado à falta de manejo adequado das 
colmeias. Explica que, como qualquer 
outra espécie de ser vivo, a abelha pre-
cisa ser cuidada em suas necessidades 
de alimento, calor, umidade... Pois são 
estes manejos que garantem a saúde e 
produtividade da colmeia. Entre os cui-
dados destacam-se aqueles relacionados 
com a alimentação durante o inverno e 
a exposição a umidade, quando a este 
último fator relata que está muito rela-
cionado ao tempo de sol que as colmeias 
estão expostas e conhecer o trato com 
este ser vivo se faz imprescindível, pois 
evita que fungos e bactérias ataquem as 
comunidade e prejudiquem a espécie.

MAIS DETALHES SOBRE O CURSO

Nesta semana, até quinta-feira, dia 
30, a especialista em apicultura Angélica 
de Almeida Lara, com mais de 20 anos de 
experiência em apicultura, trata sobre a 
‘biologia da abelha’, dimensionamento 
de colmeias, plantas melíferas, localização 
de colmeias, equipamentos de proteção 
individual... e também ministra aulas prá-
ticas, pois o curso prevê observação da te-
oria em campo, trabalho que será feito no 
terceiro e quarto dias de curso, quando a 
colmeia será manejada e os alunos devem 
observar os ovos, larvas, saber identificar 
abelhas operárias, rainha, zangões, etc. 

Angélica de Almeida Lara é instrutora 
do SENAR há oito anos, mas sua experiên-
cia excede 20 anos, estuda o tema desde 
a graduação em agronomia realizada pela 
UPF, se tornou professora e pesquisadora 
do assunto e atualmente ministra cursos 
em todo o Rio Grande do Sul. Observa que 
no sul do estado, onde predomina a pecu-
ária, a apicultura está mais desenvolvida, 
tendo em vista que, a produção de mel 
se torna uma opção para os locais onde o 
gado é tratado, inclusive com o plantio de 
espécies floríferas que podem alimentar o 
gado e fornecer o pólen para as colmeias.

Angélica de Almeida Lara
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Na última quinta-feira, 23, a destacada empresária 
ANA MARIA MORAES, reuniu uma boa parte de 

suas clientes e amigas em torno de um movimentado 
coquetel. O motivo: lançamento oficial da coleção DEIXA 
FLUIR 2022 da sua festejada loja EXCLUSIVA. A ocasião 
foi só elogios, tanto pela beleza das peças que forma a 
nova coleção, bem como pelo descontraído coquetel.

Fotos: Josiane Kraus

MARTINA e MAGME LONDERO- conferindo de perto 
a coleção Deixa Fluir, da Exclusiva, que é um luxo.

MARIA DO CARMO FERREIRA e LUTHIANNE 
LUNARDI - marcaram presença no lançamento 

da nova e bela coleção da Exclusiva.
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NARA FAUSTINO - uma figura muito especial e querida, que 
comanda e com sucesso a Missões Refrigeração - celebra hoje, dia 29, o seu 
aniversário, sendo o centro das atenções de sua família e de seus inúmeros 
amigos. À querida amiga Nara, parabéns, felicidades e sucesso sempre!

Em torno de um coquetel com quitutes especiais da Chica Sperling  
harmonizado com vinhos e espumantes, da Spohr Vinhos,  Cátia Borges - 

gerente e o empresário Paulo Condah, pilotaram o lançamento da coleção Verão 
2022 de óculos de sol, armações e relógios da Ótica Paulo, de Santo Ângelo, com 

participação especial da Loja Filo, que desfilou modelitos da sua nova coleção. 
A ocasião diferenciada foi um show e alvo de muitos aplausos. A mulherada que 

circulou por lá, adorou, em especial os lançamentos da Ótica Paulo e da Filo.

Dra. JULIANA CARRION BERCHT, JAQUELINE ELY, 
FLÁVIA MACHADO e ANA CAROLINA KERBER VIERA.

MICHELI BANDEIRA, DANI ROTTA, RAQUEL MARGUTTI e RENATA LEAL.

Fotos: Amauri LirioFoto: Vick Almeida
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LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

O Programa de Intercâmbio e Acampamen-
to Juvenil do Lions Clube Internacional (YCE) 
compõe-se de duas partes principais: intercâmbios 
internacionais e acampamentos internacionais. Os 
intercâmbios normalmente duram de 4 a 6 sema-
nas com a ajuda de famílias anfitriãs (Leões ou não-
Leões), clubes patrocinadores e clubes anfitriões. 
Os acampamentos duram de 1 a 2 semanas e são 
operados de forma voluntária pelo Lions clube an-
fitrião. Você sabia que o programa de YCE faz parte 
de Lions Clubs International há 60 anos? Escute 
nosso podcast com as convidadas CLEO Eduarda 
Balbinot e a CaL Vera Lúcia Franz e saiba mais so-
bre esse programa no Brasil.
O podcast pode ser acessado pelo QRCODE ao lado. Diante dos desafios de atender as demandas exi-

gidas pelo poder judiciário, que migrou totalmente 
para o meio digital, inclusive com audiências virtu-
ais realizadas por meio de diferentes plataformas de 
acesso, o escritório Bruno Mallet Advogados Asso-
ciados coloca à disposição da comunidade de Santo 
Ângelo e Região um espaço totalmente preparado 
para os novos tempos.

“Hoje, os processos judiciais de todas as esferas 
tramitam exclusivamente no meio eletrônico e aque-
les remanescentes, que ainda estão em papel, já no 
próximo mês devem ser totalmente digitalizados.”, 
explicou Mallet ao falar do contexto em que amplia 

a sua capacidade de atendimento em Santo Ângelo.  
“A pandemia também acelerou o processo de digi-
talização, já estávamos acostumados aos processos 
eletrônicos, mas as audiências mediadas pelas pla-
taformas disponibilizadas pela justiça é algo novo e 
nos desafiou a montar um espaço diferenciado para 
esta demanda” complementou  Bruno. 

O novo escritório de advocacia foi projetado com 
toda a infraestrutura de redes, acessos a internet de 
alta capacidade, computadores de última geração e 
salas apropriadas para qualificar e humanizar ainda 
mais a atuação de 13 anos em Santo Ângelo nas áreas 
de assessoria jurídica cível e trabalhista.

DIREITO

O novo espaço do Escritório Bruno Mallet Advogados Associados consagra 13 
anos de atuação em causas cíveis e trabalhistas. Foi projetado para atender um 
novo contexto de atuação na área da advocacia e das demandas do judiciário 
estadual e federal. Foi inaugurado em junho de 2021 e possui uma proposta de 
humanização das relações por meio da assessoria jurídica e mediação de conflitos, 
principalmente na área empresarial e imobiliária

A nova advocacia 

O atendimento no fórum de Santo Ângelo mo-
dificou por conta dos protocolos de distanciamento 
social impostos pela pandemia de covid-19, conse-
quentemente, foi intensificado pela equipe um tra-
balho de conciliação e assessoria jurídica preventi-
va nesta nova fase de atuação na Região de Santo 
Ângelo. “A principal missão do advogado é buscar 
a solução dos conflitos. O judiciário já trabalha so-
brecarregado com a quantidade de processos, perce-
bemos que muitos conflitos podem ser solucionados 
com a nossa assessoria. Inclusive com a assessoria 
jurídica do escritório é possível evitar transtornos e 
gastos desnecessários com a judicialização de toda e 
qualquer demanda” disse bruno ao falar do contexto 
social e sobre a atuação de sua equipe. 

Na percepção de Bruno Mallet a assessoria jurídi-
ca pode contribuir para encontrar caminhos viáveis 
para a conciliação das partes e, deste modo, evitar 
a judicialização das relações. “podemos chamar isso 
de uma advocacia humanizada, que inclusive resgata 
a essência da nossa profissão” conclui Bruno. 

Neste sentido, o escritório de Advocacia Bruno 

Mallet está estruturado com ambiente acolhedor, sa-
las apropriadas para reuniões com as partes e seus 
procuradores, buscando sempre a melhor alterna-
tiva jurídica na solução do problema. Afinal, nesta 
proposta de trabalho busca-se a aproximação com os 
colegas de classe que juntos constroem soluções para 
os conflitos, sendo que o escritório se torna um pon-
to de encontro e diálogo entre as partes envolvidas. 

Portanto, as soluções humanizadas evitam pro-
cessos desnecessários e a assessoria jurídica cumpre 
um papel preventivo de grande relevância social. A 
atuação na área empresarial é uma das expertises da 
equipe, que tem como princípios norteadores a ética, 
a responsabilidade e a boa técnica jurídica. 

O Escritório Bruno Mallet Advogados Associados 
conta com profissionais especializados nas áreas cí-
vel e trabalhista e atende na Rua Antunes Ribas nº 
1250. 

A equipe de Bruno Mallet é composta por Lisia-
ne Piltz, Silvia Gressler Moreira, Lenuza de Almei-
da Leal e Stefany Rockenbach Ramires e atende em 
novo endereço desde junho de 2021 

UMA NOVA TENDÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO 

Foto: Marcos Demeneghi

A equipe de Bruno Mallet é composta por Lisiane Piltz, Silvia Gressler Moreira, Lenuza de Almeida Leal e 
Stefany Rockenbach Ramires e atende na Rua Antunes Ribras, 1250 em Santo Ângelo
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MISSÕES EM FOCO
Jonatã Ferreira

jonata.junior@bol.com.br

O governo de Eduardo Leite iniciou um processo de privatizações de empresas públicas, 
a exemplo da CEEE e mais recentemente a Corsan está em vias de ser privatizada. Para falar 
sobre estes importantes temas, a coluna Missões em Foco recebeu o ex-governador Olívio 
Dutra para uma conversa. Olívio está acompanhando sua esposa Judite Dutra, que está em 
tratamento de saúde no Hospital Santo Ângelo. Confira como foi esta entrevista.

1 – Como o senhor avalia as politicas de privatizações do Governo Leite?
Olívio Dutra - A politica de privatização da coisa pública, do espaço publico do dinhei-

ro publico, não é uma visão pessoal de um governador, esta é uma visão de classe. A elite 
rica do Brasil e não só daqui, de outros países, neste momento da conjuntura mundial está 
achando fácil ganhar dinheiro se apropriando da riqueza socialmente produzida, então não 
digo que é o governador Leite que está executando essa politica, mas ele faz parte dessa vi-
são. Essa privatização da coisa pública começou muito tempo atrás, com outros governos e é 
perniciosa, para o povo brasileiro. Em países de democracia mais consolidada esse processo 
está sendo invertido, está havendo a desprivatização, da água, da saúde e infraestrutura. 
Setores estratégicos em países de democracia mais consolidada este processo se esgotou, 
inclusive este processo está a meio caminho, porque privatizam empresas rentáveis, colo-
cam pessoas para dirigir estas empresas representantes deste sistema privativista, que vem 
pra defender estes interesses privados, sucateando serviços com intuito de depois vender a 
preço de banana.

2 – A venda da CEEE e da Corsan, com possibilidade de se estender a outras 
empresas, como por exemplo, o Banrisul, constitui uma solução para quitação 
das dívidas do RS?

Olívio Dutra - Privatização não salva a economia de países, nem resolve a dívida pública 
de estados e municípios e em alguns casos até agrava. A empresa pública evidentemente 
não pode ser um cabide de emprego, algo que não funcione, que não qualifique o serviço 
que não cuide do desperdício, ao contrário tem que reduzir estes desperdícios aumentar a 
qualidade e eficiência e pontualidade e agilidade, devendo a empresa pública ser bem admi-
nistrada no interesse público. Portanto o estado democrático de direito tem que estar sob 
o controle efetivamente público, não individual ou privado. Eu defendo a empresa pública 
bem administrada, transparente não sendo cabide de emprego e nem elefante branco e para 
isso o estado não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos 
seus financiadores de campanha. Tem que funcionar bem e melhor não para alguns ou para 
poucos e para isso é fundamental que tenhamos mais e não menos democracia, que significa 
mais e melhores controles públicos sobre governantes e empresas públicas.

Naturalmente que o estado pode ter empresas que na atividade delas, que não sendo 

estratégicas, ser levadas por cooperativas, associações e até grupos privados que tenham quali-
dade para prestar serviços, paguem impostos e respeitem a legislação, porém as estratégicas nas 
áreas da saúde, educação, infraestrutura, abastecimento e até segurança, devem ser públicas e 
funcionar bem e melhor para atender o povo. A visão privativista não é uma especificidade deste 
ou daquele governo, mas sim uma ideologia, da qual o governador é um adepto, onde se defende 
o estado mínimo, mas mínimo para quem? Claro que também não pode ser máximo, mas o fato 
é que esta ideia de estado “mínimo e máximo” acabam sendo máximo para os poderosos grupos 
econômicos e minimo para o resto da população. Ou seja, privatizam o lucro e socializam o 
prejuízo para o povo.  

3 – Quais os rumos do PT no Estado em 2022? O senhor será candidato a algum 
cargo eletivo?

Olívio Dutra - Eu não sou candidato mas sou um militante politico, tenho a satisfação de ser 
o presidente de honra do PT no Rio Grande do Sul, mas não tenho cargo nas executivas e nos di-
retórios, estadual ou nacional. Defendo o PT como nós o concebemos, um partido do socialismo 
democrático que faz da politica a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. 
A democracia precisa de ter partidos com planos ideológicos e programáticos claros, o PT não 
surgiu de cima pra baixo nos gabinetes dos legisladores ou executivos, mas sim no processo de 
luta do povo brasileiro contra a ditadura e pela liberdade e na ideia da construção de uma socie-
dade de justiça, igualdade e fraternidade. O PT tem uma contribuição já dada, mas tem que tirar 
lições daquilo que não fez ou fez de forma equivocada. Evidentemente que fez muitas coisas de 
forma acertada para maioria do povo brasileiro, o partido tem que afirmar a democracia como 
uma estratégia, uma busca permanente, o partido da participação popular, comunitária do cida-
dão como sujeito e não como objeto da política na construção do bem comum, numa atividade 
permanente.

Deve ter firmeza em seus programas e em seus 
princípios.

4 – Qual sua mensagem para os missio-
neiros?

Olívio Dutra - Os problemas sociais que muitos 
enfrentam, inclusive aqui nas Missões é algo sério 
que está acontecendo no país inteiro. Direitos dura-
mente conquistados, sendo destruídos, pisoteados. 
Precisamos tirar lições aqui na região das Missões, 
desta rica história que está no subsolo da formação 
do povo missioneiro, onde aqui se constituiu uma 
experiência de vida comunitária e social onde a ri-
queza era compartilhada. Todos tinham trabalho 
com dignidade, ninguém passava fome, as pessoas 
idosas, crianças, todos tinham um atendimento es-
pecial no conjunto da comunidade e o trabalho era 
feito com alegria e compartilhamento, especialmente 
nas artes, no cotidiano, na música, na religiosidade 
com respeito. Por isto temos muito o que defender 
esse rico passado das Reduções Jesuíticas, dos povos 
originários. A busca da terra sem males!

UTILIDADE PÚBLICA

Consulta Popular receberá 
demandas por aplicativo, 
aquela com mais engajamento 
entra na cédula de votação 
O processo da Consulta Popular iniciou em agosto e será desenvolvido em eta-
pas até dezembro 2021. O orçamento do estado reservou o montante de R$ 30 
milhões para rateio entre os COREDES. Saiba como participar.

a) Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural;
b) Turismo;
c) Assistência Social;
d) Meio Ambiente e 
Infraestrutura;
e) Cultura;
f) Obras e Habitação;

g) Transporte;
h) Esporte e Lazer;
i) Desenvolvimento 
Econômico;
j) Inovação, Ciência e 
Tecnologia, e
k) Direitos Humanos.

A Consulta Popular 2021/2022 é lançada pelo 
Corede Missões e está em fase de recebimento de 
sugestões de demandas por meio do aplicativo 
COLAB. Pelo celular e sem sair de casa qualquer 
pessoa com título de eleitor pode dar sugestões e 
ideias de investimento regional até o dia 12 de ou-
tubro. 

A verba deste ano é 50% maior que da edição 
anterior, mas para que os municípios tenham 
acesso aos recursos é necessário que a participa-
ção seja de, pelo menos, 2% do eleitorado. O orça-
mento foi fixado em  R$ 30 milhões. 

ETAPA 01
A primeira etapa já está em andamento e é de-

senvolvida on-line. Necessita baixar o aplicativo 
COLAB e sugerir demandas para sua região, cum-
prindo os campos obrigatórios, sedo que, as áreas 
prioritárias estão resumidas em: 

A demanda mais curtida e comentada vai 
compor a cédula, mas também serão realizadas 
as Assembleias Regionais para eleição de outras 
propostas, melhorias das sugestões e análise das 
sugestões populares feitas pelo aplicativo. 

O cidadão vai escolher uma das demandas da 
cédula no mês de novembro, na quinta etapa da 
consulta. Toda pessoa com título de eleitor tem 
direito a votação que pode ser feita no aplicativo 
ou no site https://planejamento.rs.gov.br/con-
sulta-popular. Será das 7h do dia 22 de novembro 
às 23h59min do dia 30 de novembro de 2021.

O valor destinado para a consulta popular 
deste ano de R$ 30 milhões, recursos que serão 
rateados entre os COREDES para investimentos 
de interesse regional. 
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Oral Unic 
Implantes 

inaugura unidade 
em Santo Ângelo

SAÚDE

A estrutura da clínica recebeu investimento de cerca de 1mi-
lhão de reais. A inauguração será nesta quarta-feira, dia 29

A cidade de Santo Ângelo passa a 
contar, a partir do dia 29 de setem-
bro, com uma unidade da Oral Unic 
Implantes, clínica especializada em 
implantodontia e com procedimentos 
de estética orofacial, como lentes de 
contato dental, ortodontia, alinhado-
res invisíveis, botox, bichectomia, en-
tre outros.

“A Oral Unic conta com as mais 
avançadas tecnologias que a odon-
tologia dispõe, além de especialistas 
extremamente qualificados, ofere-
cendo um atendimento humanizado, 
que trata o paciente de forma única 
e com muito respeito, transformando 
assim não somente o sorriso, mas a 
vida desses pacientes. Nosso objetivo 
é oferecer uma estrutura moderna e 
diferenciada onde o paciente esqueça 
que está no dentista”.” afirma o Dr. 
Augusto Chitolina Dartora, diretor 
clínico e responsável técnico. Ao lado 
dele como sócios estão os empresá-
rios Brunno Scharrenbroich Simão, 
Cláudio Scharrenbroich Simão, Elisa 
Schuler de Paula Bohnen, Frederico 
de Oliveira Nicolau, Grazielli Splendor 
Biguelini, Lucas Gustavo de Maria, 
Walter Mendes e Fábio Paese.

Localizada na Rua marechal Flo-

riano, número 1734, em frente as lo-
jas quero-quero, a Oral Unic Santo 
Ângelo, oferece o conceito All-in-one, 
que possibilita aos pacientes realizar 
todos os exames e acompanhamentos 
necessários para o tratamento em um 
só lugar. 

Instalada em um ambiente amplo 
e agradável, com estrutura climatiza-
da e 280 metros quadrados de área 
construída, a Oral Unic foi projetada 
para que o paciente tenha um aten-
dimento único, que, além de oferecer 
conforto e comodidade aos clientes 
com amplo estacionamento, conta 
com equipamentos de última geração, 
como raio-x panorâmico digital, pró-
prio que proporciona mais agilidade e 
assertividade nas entregas. 

O local dispõe ainda de 4 consultó-
rios e 1 centro cirúrgico devidamente 
equipado com monitor cardíaco, oxí-
metro e ventilação mecânica, salas 
confortáveis de pré e pós-operatório, 
oferecendo mais segurança aos aten-
dimentos. “A Oral Unic é um modelo 
de clínica que traz o melhor aos nos-
sos pacientes no que diz respeito à 
qualidade de atendimento, estrutura 
e tecnologia avançada”, finaliza Dr. 
Augusto.

A Franquia Premium Oral Unic Im-
plantes foi fundada em junho de 2016 
em Itajaí (SC), conta com a melhor ges-
tão no ramo, e está presente em mais 
145 cidades além de Santo Ângelo, es-
palhadas por 18 estados (Santa Cata-

rina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito 
Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro, Distrito federal, Piauí, Alagoas, 
Maranhão e Tocantins).

SOBRE A ORAL UNIC

A unidade local está instalada na Rua Marechal Floriano, n° 1734 – Confira as redes sociais 
- https://www.facebook.com/oralunicsantoangelo | https://www.instagram.com/oralunicsan-

toangelo | www.oralunicsantoangelo.com.br| Telefone + Whatsapp: 55 3320 2200


