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Muitas pessoas ainda hesitam na hora de escolher 
um financiamento imobiliário por medo de se 
comprometer com um investimento em longo prazo, 
mas o método é uma ótima porta de entrada para a 
conquista da casa própria.

Quando é bem planejado o processo é muito 
tranquilo, além de oferecer condições facilitadas de 
pagamento, as linhas de crédito ainda trazem muitos 
outros benefícios.

Além de se livrar do aluguel você, estará fazendo 
um investimento próprio e construindo o seu 
patrimônio. Mesmo pagando parcelas mensais, o 
retorno é todo seu e você pode receber muito mais do 
que investiu se decidir vender o imóvel no futuro, além 
de muitas vezes o valor da parcela de financiamento ser 
bem menor que o aluguel.

Juntar dinheiro para comprar um imóvel à vista 
é uma realidade distante para muitas pessoas, por 
isso o financiamento pode ser um grande aliado 
neste processo de aquisição, pois possui condições 
facilitadas, além de poder financiar o imóvel por 
um prazo mais longo, ainda se consegue fazer uma 
simulação e escolher a linha de crédito que oferece 
o valor da parcela, taxa de juros e condições mais 
vantajosas para o seu perfil. 

Também é possível utilizar o saldo do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço) como valor de 
entrada para o financiamento, para amortizar parcelas 
ou até mesmo liquida-las.

Quando você espera juntar todo o dinheiro para 
uma compra á vista, mudar para uma casa nova pode 
ser bem demorado. Já o financiamento, é possível 
mudar mesmo sem ter o valor total do imóvel, assim 
que a liberação do contrato é feita.

Existe também a opção de financiar imóveis na 
planta, o que é bem vantajoso, já que o imóvel é mais 
barato e as parcelas costumam ser menores antes da 
entrega das chaves.

Outra grande possibilidade da modalidade 
de financiamento é a possibilidade de liquidar 
o financiamento antecipadamente, a liquidação 
funciona muito bem na linha de credito dentro do 
sistema SAC, que é normalmente o mais utilizado nos 
financiamentos.

E por fim, o financiamento garante ao comprador 
a possibilidade de ter a escritura do imóvel em 
seu próprio nome, no entanto, com a alienação da 
instituição que concedera o empréstimo. 

Portanto não é uma má ideia para recorrer a um 
financiamento para atingir o seu objetivo de sair do 
aluguel e adquirir o imóvel próprio.

Das vantagens do financiamento

IMOVEL
sob o enfoque 

de Caroline Sperotto

Para mais informações nos contate pelo:  
(55) 9.9626-7345

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua
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19°

12 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

31°
18°

2 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

32º
18°

0 mm

MÍN.

29/10/2021 - 14h

1° Prêmio -  6.744
2° Prêmio -  3.578
3° Prêmio -  9.749
4° Prêmio -  9.256
5° Prêmio -  4.301
6° Prêmio -  3.628

29/10/2021 - 18h

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

Nova
4/11 a 10/11

Minguante
28/10 a 4/11

Ótima oportunidade para investidor: Sala 
comercial na Galeria Fenícia com 37 metros 
quadrados e um banheiro. Com valor de venda 
de R$120.000,00.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 
Santo Ângelo recebeu uma usina com capacidade de 
92,4 kWp. Com essa ação, a UPA possui capacidade 
de geração de 132,6 MWh/ano, o que seria suficiente 
para abastecer mais de 56 residências durante um 
mês. A instituição de saúde recebeu 643 lâmpadas 
de LED.

Além disso, a RGE transformou o cenário ener-
gético de outros cinco hospitais nos municípios de 
sua área de concessão. A ação de Eficiência Energé-
tica, que faz parte do Programa RGE nos Hospitais, 
tem como objetivo modernizar os sistemas elétricos 
nas instituições de saúde. No mês de outubro, a dis-
tribuidora finalizou seis obras que totalizam investi-
mentos de R$ 3,1 milhões. As cidades beneficiadas 
foram Santa Maria, Estrela, Santo Ângelo, Triunfo, 
Guarani das Missões e Bom Retiro do Sul.

Para o analista do Programa de Eficiência Ener-
gética da RGE, Cristian Sippel, os sistemas imple-
mentados nas instituições de saúde são altamente 
tecnológicos. “É um ganho muito significativo em 
termos de consumo de energia, economia financeira 

e avanço de novas tecnologias. As usinas de geração 
de energia operam de maneira totalmente automati-
zada e produzem energia de qualidade. Com isso, os 
hospitais poderão destinar o valor economizado das 
contas de energia para outras áreas, beneficiando to-
dos os usuários e funcionários”, comenta Odair.

Em Santa Maria, a Casa de Saúde recebeu 
a usina fotovoltaica com capacidade de 170 kWp. 
Em Estrela, a RGE executou as obras de eficiência 
energética na Sociedade Sulina Divina Providência, 
a instituição recebeu uma usina de geração de ener-
gia com capacidade de 135 kWp. No município 
de Triunfo, as obras beneficiaram o Hospital de 
Caridade Santa Rita com a instalação de uma usi-
na com capacidade de 61,6 kWp e substituídas 400 
lâmpadas comuns por unidades LED. Em Guara-
ni das Missões, na Associação Hospitalar San-
ta Teresa, foi instalada uma usina fotovoltaica de 
78,32 kWp de potência. Por fim, em Bom Reti-
ro do Sul, a instituição beneficiada foi o Hospital 
de Caridade Santana. Foi instalada uma usina de 
geração de energia solar com 25 kWp de potência.

SUSTENTABILIDADE

RGE conclui usina de 
energia na UPA 

Projetos de eficiência energética da RGE são realizados em várias cidades do Rio Grade do 
Sul. Em Santo Ângelo, a comunidade foi contemplada com uma usina solar instalada na 

UPA, onde também foram substituídas lâmpadas comuns por outras da tecnologia de LED
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Chapa única concorre às eleições da 
Subseccional OAB – Santo Ângelo

DIREITO

Eleições para presidência da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Subseccional de Santo Ângelo, serão realizadas 
no dia 22 de novembro de modo on-line. A chapa "Voz da Advocacia" tem como candidata a presidente a advogada 

Luciana Claudete Meirelles Correia e como vice-presidente, José Ricardo Margutti 

Stefano Heineck Brasil, Lisiane Brum de Almeida, Luciana Claudete Meirelles Correia, José Ricardo Margutti e Simone Gass da Silveira

As Eleições da OAB – Ordem dos Advogados do 
Brasil (2021) serão realizadas no dia 22 de novembro. 
O prazo de inscrição para candidaturas encerrou no dia 
22 deste mês e na Subseccional de Santo Ângelo, uma 
única chapa concorre. Neste ano (2021), o pleito será 
totalmente on-line e os advogados também escolhem 
quem deve presidir a ordem estadual (Seccional).

‘A Voz da Advocacia’ foi a única chapa que apre-
sentou a candidatura na Subseccional de Santo Ân-
gelo e apoia em âmbito estadual a chapa da situação 
‘OAB Mais’ que tem como candidato a presidência, 
Leonardo Lamachia, que inclusive estará, neste sába-
do, dia 30, às 11h, em Santo Ângelo para uma conver-
sa informal com os advogados no espaço reservado do 
Arena Grill.

A chapa “A Voz da Advocacia” que concorre em 

Santo Ângelo é encabeçada pela candidata a presi-
denta, Luciana Claudete Meirelles Correia; vice-pre-
sidente, José Ricardo Margutti; tesoureiro, Stefano 
Heineck Brasil; secretária geral, Lisiane Brum de Al-
meida; secretária adjunta, Simone Gass da Silveira e 
Conselheira Seccional Suplente Lêda Regina Moraes 
Roberto.  

Além de dar continuidade a gestão anterior, a cha-
pa pretende trabalhar para a reclassificação da sub-
seccional da OAB de Santo Ângelo para Grande Porte, 
a fim de ganhar mais autonomia financeira com re-
passes da seccional, qualificando ainda mais o apoio a 
classe dos advogados. 

Claudete Meirelles esclarece que é necessário 
apoiar aos advogados no processo de inclusão digital e 
ainda montar uma infraestrutura de telecomunicação 

na sede local da OAB. Entre as prioridades ela destaca 
a criação de uma sala aparelhada que favoreça a sus-
tentação oral e as audiências virtuais. 

Além disso a advogada lembra que 80% dos pro-
cessos ainda não foram digitalizados e percebe a neces-
sidade de dialogar com o Poder judiciário em busca de 
uma solução definitiva, pois a classe percebe a necessi-
dade de avançar na digitalização destes processos.

O candidato a vice-presidente na chapa, José Ri-
cardo Margutti, considera importante que os colegas 
advogados façam a atualização cadastral para evitar 
transtornos no momento da votação que ocorrerá no 
dia 22 de novembro. “É necessário acessar o sistema, 
fazer a atualização cadastral para ter acesso à senha 
que permitirá exercer o direito ao voto” disse Margutti 
ao lembrar que o voto é obrigatório. 

Foto - Marcos Demeneghi



Sábado, 30 de outubro de 20214

Jacques trata 
sobre área da 

SEASA e prédio 
do Banrisul em 

Porto Alegre

POLÍTICA

O prefeito Jacques Barbosa esteve nesta semana em Porto 
Alegre. Na Secretaria de Agricultura, o prefeito voltou a rei-
terar o pedido para receber a área da antiga Ceasa. Essa área 
foi doada pelo Município. A secretária Silvana Covatti com-
prometeu-se em agilizar a liberação. Conforme Jacques, a 
liberação trará dois benefícios, o primeiro é a possibilidade 
de destinação do prédio e do terreno para a aração de novos 
empreendimentos. E o segundo é a regularização fundiária 
do Bairro União, permitindo que sejam feitos investimentos 
na infraestrutura, na iluminação pública e o fornecimento 
de água, o que hoje está impossibilitado porque a área per-
tence ao Estado.

Na reunião com a direção do Banrisul, Jacques também 
reforçou o interesse de Santo Ângelo em contar com o pré-
dio antigo do banco, localizado na avenida Brasil. “O Estado 
possui uma dívida de mais de R$ 4 milhões da saúde com 
Santo Ângelo, débito esse de muitos anos e que não está 
empenhado e poderemos usar parte dele para receber esse 
prédio”.

A documentação da reivindicação já está protocolada na 
Secretaria da Casa Civil, aguardando a posição do Estado.
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Eduardo Leite 
reforça o convite 

para o Papa visitar 
as Missões 

MISSÕES JESUÍTICAS

Este documento foi expedido em 
18 de outubro e entregue na última 
quarta-feira, dia 27, para o jornalista 
gaúcho, Jackson Erpen. Ele trabalha 
na redação de língua portuguesa per-
tencente a rede de notícias do Vaticano 
e encaminhou a carta ao papa.

A carta do governador reforça o 
convite já realizado pela AMM – As-
sociação dos Municípios das Missões 
realizada no ano de 2020. O convite 
também se justifica pelo fato do Papa 
ser de origem Argentina e também um 
Jesuíta. Inclusive, é a primeira vez na 
história, que um religioso nascido na 
América e pertencente à Companhia 
de Jesus ocupa o principal posto da 
Igreja Católica.

Jackson protagonizou um ato inusi-

tado há cerca de cinco meses, quando 
o Papa visitou o Palazzo Pio, edifício 
onde estão as 40 redações linguísticas 
do Vatican News e o L'Osservatore 
Romano. Nesta visita, Papa Francis-
co quebrou o protocolo de visitação, 
quando o jornalista acenou com a cuia 
e o papa veio ao encontro para sabo-
rear um chimarrão gaúcho. 

Por fim, o jornalista explica que 
“em função do G20 aqui em Roma, na 
sexta-feira, dia 29, o Papa recebeu o 
Biden e o presidente da Coreia. Então 
tem muita visita de Chefes de Estado, 
ou seja, mantém o pessoal do proto-
colo e da Secretaria bastante ocupa-
dos”. Diante deste contexto, o jorna-
lista não precisou se o papa já tomou 
conhecimento da correspondência. 

Papa Francisco recebeu na última quinta-feira, dia 28, uma carta do 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que reforça 
o convite para que esta autoridade da Igreja Católica venha ao estado 
para acompanhar as comemorações dos 400 anos da Chegada dos Jesu-
ítas ao Território do Rio Grande do Sul, no ano de 2026. 
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A Cavalgada Feminina a cada ano ga-
nha mais adesão em Santo Ângelo. Neste 

domingo, dia 31, será realizada a 4ª 
edição, com partida do Parque da Fena-
milho. Esta ação é liderada pela santo-

-angelense Cândida Batista com auxílio 
do GTG Tio Bilia e encerra a programa-
ção do Outubro Rosa em Santo Ângelo. 

SAÚDE

Cândida Batista lidera a ação e percebe a necessi-
dade de incentivar as medidas de prevenção ao câncer, 
tendo em vista que há cinco anos faz tratamento onco-
lógico para vencer a doença. 

A cavalgada também é beneficente e cada partici-
pante contribui com a doação de 1kg de alimento não 
perecível que reverterá em prol da Liga Feminina de 
combate ao câncer.

A concentração das tradicionalistas femininas será 
no Parque de Exposições Siegfried Ritter, quando a 
campeira do CTG Tio Bilia servirá um café da manhã, 
próximo das 7h 30min. 

Depois disso, segue pelas principais ruas do muni-
cípio até a chegada que está programada para ser no 
CTG Tio Bilia, Localizado na Rua Odão Felipe Pippi no 
Bairro Mário Pillau. 

Está previsto ainda um almoço de confraternização 
para as cavalarianas no CTG Tio Bilia e a programação 
segue durante a tarde com música e sorteio de brindes. 

Cavalgada feminina encerrar a programação 
do Outubro Rosa em Santo Ângelo 

Fotos - Divulgação Cândida

Cavalgada Feminina em Santo Ângelo
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Em março de 2020, o Lions Clube Santo Ângelo 
Universitário, presidido no AL 2019-2020 pela CaL 
Rosicler Marcondes Moreira, realizou a última re-
união presencial da jaula antes do início da pandemia 
do coronavírus, em atenção aos protocolos de segu-
rança e às medidas de prevenção contra o vírus.

Em julho de 2020, a CaL Rosicler passou a 
presidência do Clube para as minhas mãos, no auge 
do aumento de casos e mais casos de covid e de mui-
tas mortes ocorridas no Brasil e no mundo em decor-
rência da covid-19. 

A transmissão de cargo foi feita de forma on-line, 
eu na minha casa e a Rose na dela. E eu iniciei e ter-
minei o AL 2020-2021 sem ter podido promover pelo 
menos uma reunião presencial com os membros do 
Lions Universitário. O máximo que foi possível re-
alizar presencialmente foram reuniões da Diretoria e 
de algumas Comissões, mesmo assim com número re-
strito de pessoas e com todos os cuidados necessários.

Cuidados esses que se estenderam às atividades 
realizadas pelos associados e que se limitaram em 
contato físico e visitas. Foi preciso adaptar a forma de 
fazer solidariedade e de continuar servindo à comuni-
dade, em prol de nossa saúde e da saúde dos outros. 
Sem dúvida, muito aprendemos e muito conseguimos 
fazer, apesar de todas as restrições impostas pelo pe-
ríodo pandêmico.

Em junho deste ano, encerrei o AL como Presi-
dente, passando o sino e o malho para a CaL Renata 
Matias, que assumiu o desafio de levar o clube adi-
ante ainda em tempos de pandemia. Mas como a Re-
nata tem “pé quente”, ao contrário do meu que sofre 
da “síndrome do gelo”, a pandemia está em fase de 
trégua e hoje, dia 30 de outubro de 2021, após um 
ano e quase oito meses, as reuniões retomam a sua 
necessária presencialidade. 

Sem dúvida, depois de todo esse tempo partici-
pando de reuniões apenas virtuais, sem divisão e par-
tilha de espaço físico, dividindo somente a tela do 
computador ou do celular, esse será, com certeza, um 
momento inédito, carregado de emoção e de alegrias.

A retomada da normalidade anterior, com pos-
sibilidades de encontros reais, está condicionada, no 
entanto, à responsabilidade e à postura comporta-
mental de cada um e de todos nós. Estamos em trégua 
da covid-19, mas ela não está exterminada, o que req-
uer medidas de cuidado e de atenção para evitar que a 
doença retorne e que mais pessoas sejam infectadas. 

Por isso, as reuniões presenciais, juntamente com 
a euforia do reencontro, devem promover o senso de 
responsabilidade. Máscara, distanciamento e álcool 
gel devem ser os primeiros convidados, pois somente 
com a adoção de cuidados é que poderemos retomar 
as atividades presenciais, sem o medo de sermos mais 
uma vítima da covid-19.

LIONS SANTO ANGELO 
UNIVERSITÁRIO

Servir desinteressadamente

DE VOLTA À PRESENCIALIDADE
CaL Dinalva Agissé Alves de Souza

Aquele que escreve um texto – não só no dia de con-
curso, mas também noutros dias, e não só o estudante 
final de ensino médio, mas também o estudante  forma-
do em curso superior – fica em dúvida, às vezes, se deve 
usar o número ou o nome do numeral na frase. A perda 
dessa dúvida encontra-se no decorrer deste texto.

O exemplo da frase com o uso de numeral é tirado de 
Náufragos, traficantes e degredados, de Eduardo Bue-
no, livro de história que vale à pena ser lido por todos 
os que preferem a verdade à mentira sobre a história do 
Brasil. Aliás, desse autor, vale à pena, também, a leitura 
destes outros três livros: A viagem do descobrimento, 
Capitães do Brasil e A coroa, a cruz e a espada.

Posto isso, eis o exemplo tirado da página 61: “Nove 
das 13 embarcações com as quais Cabral partira de Lis-
boa em março de 1500 haviam naufragado, e mil homens 
estavam mortos – a maioria nos naufrágios, outros em 
combate contra mercadores árabes, na Índia.” O autor 
começou a frase com palavra e não com número – é 

gramatical esse começo? Gramatical, correto. Errado 
estaria o autor se teria começado a frase com número: 
“9 das 13 embarcações...” Síntese: Em bom português, 
não se começa frase alguma com número, ou seja, a 
primeira palavra da frase, sendo numeral, não deve 
esse numeral ser escrito com número mas com palavra. 
Depois da primeira palavra, que tem essa rígida orien-
tação gramatical, os numerais podem ser escritos com 
números ou com palavras.

Cabem, portanto, mais alguns detalhes sugeridos 
pelo parágrafo anterior. Exemplo tirado da página 61, 
numeral escrito com número, ou da página sessenta 
e um, numeral escrito com palavra, ambos os casos de 
grafia gramaticais, corretos. O trecho “partira de Lisboa 
em março de 1500” tem o numeral 1500 escrito de forma 
gramatical, correta, pois em data, em numerais de da-
tas, não há ponto, é 1500 e não 1.500. Usa-se ponto para 
todos os demais casos – distâncias, pesos, quantidades, 
etc. –, menos para data: 1500, 1900, 2000, 2021. Na 
expressão “e mil homens estavam mortos”, o numeral 
mil escrito com palavra é gramatical, está correto. Seria 
gramatical e estaria correto se fosse escrito com núme-
ro – 1.000? Seria, estaria. O autor, porém, achou, talvez, 
um inconveniente – o ponto depois de 1 – e outro que a 
escrita de mil com palavra é, nesse caso, mais simpática 
e bonita que com número e ponto.

Assim, pois, a dúvida sobre o começar a frase com 
numeral em número ou em palavra – se não se espatifou 
de vez – voou, desta vez, para longe.

Artur Hamerski
Aportuguesando

Uso de 
numeral na 

frase

Neste domingo, dia 31, o Show das Onze será com cantor e violonista Cid Rios

BRIQUE DA PRAÇA

A direção da Associação do Brique da Praça e 
seus expositores estão empenhados em fechar a 
agenda das comemorações dos 30 anos de criação 
e instalação do Brique, na Praça Ricardo Leônidas 
Ribas, popular Praça do Brique. A implantação 
do Evento, com a primeira edição, ocorreu no do-
mingo 10 de novembro do ano de 1991. Desde sua 
criação pela lei municipal 1414/91, até nos dias 
de hoje, persegue-se os objetivos de humanização 
dos espaços públicos, levando na bagagem para 
o público frequentador a possibilidade de entre-
tenimento, cultura popular e comercialização de 
produtos, que se mantêm, nas linhas de artesana-
to, manufaturados, antiguidades, quitute e flora.

Segundo a coordenação de Eventos e Divulga-
ção e a presidência do Evento, estão agendados 
para novembro shows com a CIA Circense Bur-
zum, músicos e cantores Raoni e Eduardo Mai-
cá, a presença da santo-angelense acordeonista e 

compositora Marinês Siqueira com seus excelen-
tes repertório e instrumentistas. Para encerrar as 
festividades foi fechada a apresentação da mais 
nova Orquestra formada em nossa cidade, por ex-
celentes músicos, sob a égide da Secretaria Muni-
cipal de Cultura.

SHOW DAS ONZE COM CID RIOS
O espaço cultural do Brique, tradicional Show 

das Onze, cantado em prosa e verso de lindas 
composições de fans e compositores locais, apre-
senta o cantor e violonista Cid Rios, neste do-
mingo 31. Cid teve seu show anunciado para o 
domingo 3 de outubro, mas com a instabilidade 
do tempo foi transferido para esta oportunidade. 
Dono de uma voz peculiar e agradável e de exce-
lente repertório, participa das apresentações no 
Brique desde a sua criação e seu palco se divide 
entre dias e noites locais e regionais. 

30 anos do Brique tem 
agenda para novembro
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